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		Toelichting
Toelichting op het gebruik van dit voorwaardenboek
Op uw verzekeringsbewijs staat waarvoor u verzekerd bent en welke premie daar tegenover staat. Op de
specificatiebladen die u achter het voorblad aantreft staan de verwijzingen naar de voorwaarden. Op het
voorblad van het verzekeringsbewijs staat aangegeven welke editie van de voorwaarden van toepassing
is. Het is belangrijk dat u controleert of dit de juiste editie is.
Op het verzekeringsbewijs wordt u op de specificatiebladen van uw verzekering voor de van toepassing
zijnde voorwaarden verwezen naar een hoofdstuk en één of meerdere paragrafen van deze voorwaarden.
Als u bijvoorbeeld een gebouw verzekerd heeft tegen de risico’s van brand, storm en ruitbreuk, dan wordt
u verwezen naar hoofdstuk 1 paragraaf 1 en 5. Heeft u een landbouwwerktuig verzekerd tegen wettelijke
aansprakelijkheid en onoordeelkundig gebruik en bediening, dan wordt u verwezen naar hoofdstuk 4
paragraaf 1 en 7.
In de paragrafen van hoofdstuk 1 t/m 7 vindt u bepalingen die van belang zijn voor de omschrijving van
de dekking in die paragraaf. Hierbij kunt u denken aan bepalingen als omvang van de verzekering,
uitsluitingen, aanduiding wie verzekerde is, geldigheidsgebied, en dergelijke.
Daarnaast zijn nog meer bepalingen van toepassing.
In ieder hoofdstuk waarin dekkingen staan omschreven - hoofdstukken 1 t/m 7 - zijn aan het einde van
elk hoofdstuk ook bepalingen over schaderegeling opgenomen. Het gaat dan om bepalingen als het
melden van schade en de wijze van schadevaststelling. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle
paragrafen van dat hoofdstuk. Ook zijn aan het einde van die hoofdstukken de volledige teksten van
uitsluitingen opgenomen. Deze uitsluitingen zijn van toepassing op de paragrafen, voor zover daar in de
betreffende paragraaf naar wordt verwezen.
In hoofdstuk 6 ‘Rechtsbijstand’ zijn - anders dan in de andere hoofdstukken - in de paragrafen waarin de
dekking wordt omschreven geen uitsluitingen opgenomen. Alle algemene uitsluitingen bij Rechtsbijstand
kunt u terugvinden aan het eind van het hoofdstuk.
Vervolgens zijn in hoofdstuk 8 algemene bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op alle
verzekeringen van de ToplandPolis. U kunt dan denken aan bepalingen over duur en einde van de
verzekering, premiebetaling, wijziging van voorwaarden en dergelijke.
De voorwaarden van die voor u van toepassing zijn, vindt u dus:
•

in de paragraaf waar u op het verzekeringsbewijs naar wordt verwezen,

•

in de delen ‘Schaderegeling’ en ‘Uitsluitingen’ aan het eind van ieder hoofdstuk,

•

in hoofdstuk 8 ‘Algemene bepalingen’.

Let op vet weergegeven woorden
In de tekst treft u woorden aan die vet weergegeven zijn. Dit betekent dat u de betekenis van deze
woorden kunt opzoeken in de begrippenlijst. Tip: open naast de voorwaarden die u aan het lezen bent
ook altijd de begrippenlijst. Zo hebt u de uitleg altijd bij de hand.

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis

3

6890E-18-10

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis

