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Algemeen

Sleutelterme om te verstaan
Skedule

Die afdeling omskryf waarvoor jy gedek word, en vir hoeveel

Eis

Wanneer jy ons vra om jou te vergoed vir verlies of skade

Versekerde voorval

Wanneer iets gebeur waarvoor jy mag eis

Bybetaling

Die bedrag wat jy moet betaal vir elke eis

HBM – BSG Persoonlike Polisbewoording – 23 Junie 2014

5

Algemeen

Hoekom die skedule so belangrik is
Dit is waarskynlik die belangrikste deel van die polis. Dit bevat inligting soos:
○

hoeveel jy aan premie en fooie betaal

○

hoeveel jou bybetaling is

○

watter gedeeltes van jou eiendom die polis dek

○

watter tipes dekking jy gekies het.

Staan nou tyd af en raak vertroud met die skedule. Laat weet jou makelaar dadelik van enige foute wat jy raaksien.

Kontak ons by
Alle skriftelike kommunikasie rakende hierdie polis (insluitende geweierde eise en regsprosedures) moet aan hierdie
adres gestuur word:
The Hollard Insurance Company Limited			

Telefoon:

(011) 351-5000

Hollard Broker Markets					Faks:		(011) 351-8012
Posbus 87419						Webwerf:

www.hollard.co.za

Houghton, 2041
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Algemeen

Verstaan al die regsbepalings
Hierdie is ’n regsgeldige kontrak
Hierdie polis is ’n regsooreenkoms tussen jou (die persoon in die skedule genoem) en ons (The Hollard Insurance
Co. Ltd, Reg. No: 1952/003004/06).
Dit beskryf eenvoudig dat indien jy ’n verlies ly weens ’n versekerde voorval, ons jou uitbetaal. Dit is onderhewig
aan die voorwaarde dat jy jou premies betaal het en voldoen aan al die bepalings en voorwaardes.
Inligting word so duidelik moontlik gemaak
Die polis is beplan om verwarring te voorkom. Gevolglik het enige woord wat formeel omskryf is – byvoorbeeld,
eis of versekerde voorval – daardie betekenis waar dit ookal voorkom.
Al die opskrifte is bloot om jou te help om inligting maklik te vind. Onthou egter dat dit slegs opsommings is; jy
moet ook die besonderhede onder die opskrif lees. Die polisbewoording is altyd die finale gesag in geval van enige
geskil rondom betekenis of vertolking.
Waarom al die bepalings en voorwaardes?
Bepalings en voorwaardes is die reëls waaraan jy moet voldoen sodat die polis van krag kan bly – byvoorbeeld,
betaling van jou premie op tyd, of om ons te laat weet dat jy nou deelneem aan ’n gevaarlike sport soos hangsweef.
Sommige voorwaardes is so belangrik dat hulle eintlik waarborge is wat van jou vereis word – byvoorbeeld, dat
alle juwele in ’n geslote brandkas gehou word. Maak seker jy is bewus van al die bepalings en voorwaardes; as jy
dit nie nakom nie, mag dit daartoe lei dat ons weier om jou eis te betaal.
Hierdie is JOU polis
Slegs jy het regte ingevolge hierdie polis – selfs waar ons “jy” omskryf het om ander persone in te sluit.
Versekerbare belang
Jy kan slegs eis vir items waarin jy ’n versekerbare belang het – m.a.w. items, wat as dit verlore raak of beskadig
word, jou finansieel sal verswak.
Jy het byvoorbeeld ’n versekerbare belang in jou eie woning, want as dit beskadig word, ly jy ‘n finansiële verlies.
Skade aan jou buurman se huis verswak egter nie jou finansiële posisie nie; jy het dus geen versekerbare belang
daarin nie, en kan gevolglik nie daarvoor eis nie.
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Jou verantwoordelikhede as polishouer

Jou verantwoordelikhede as polishouer
Voorsien ons van akkurate inligting
Maak seker dat alle inligting wat jy aan ons voorsien oor jouself, jou eiendom of jou risikoprofiel akkuraat is. Dit
sluit inligting oor jou finansiële situasie in, soos insolvensie. Onvolledige of foutiewe inligting kan die geldigheid
van jou polis beïnvloed, en daartoe lei dat ons jou polis nietig verklaar.
Jy moet ons dadelik inlig van enige wesenlike veranderinge wat die risiko van verlies van of skade aan jou eiendom
kan verhoog. Ons het dan die reg om die polis te kanselleer, of om dit te laat voortgaan met nuwe bepalings en
voorwaardes.
Wees bewus van hoe ons hierdie inligting gebruik
Neem asseblief kennis dat die inligting wat jy aan ons voorsien op databasisse gestoor word en met ander partye in
die versekeringsbedryf gedeel word. Die doel is om bedryfstatistiek te versamel, die gehalte van risiko-evaluering te
verbeter en bedrieglike eise te bekamp. Dit is belangrik om te verstaan dat hierdie partye toegang tot die inligting
behou, selfs nadat jou polis by ons beëindig is.
Voorkom/beperk verlies of skade
Na ‘n voorval moet jy alle redelike stappe neem om verlies van of skade aan jou versekerde eiendom te voorkom,
of ons mag weier om jou daarvoor te vergoed. As ’n lekkende pyp byvoorbeeld waterskade in jou huis veroorsaak,
het jy ‘n verantwoordelikheid om verdere waterskade te voorkom deur ’n loodgieter te kontak en die watertoevoer
af te sluit; jy mag dit nie bloot ignoreer nie.
Laat ons weet as jy jou polis wil kanselleer
Jy mag jou polis te eniger tyd kanselleer. As ons jou polis wil kanselleer, moet ons jou egter 30 dae skriftelike kennis
gee.
As jy ’n jaarlikse polis het, mag ons ’n klein gedeelte van enige premies wat ons aan jou moet terugbetaal,
terughou.
Laat ons weet van wesenlike veranderings
’n Wesenlike verandering is een wat jou risikoprofiel beïnvloed – byvoorbeeld verhuising na ’n nuwe adres, ’n
verandering in jou finansiële situasie, of as jy ’n gevaarlike sport soos hangsweef begin beoefen. Jy moet ons laat
weet van sulke veranderings, want dit mag jou premie, asook die bepalings en voorwaardes beïnvloed.
Jy is geregtig om te enige tyd ’n wysiging aan jou polis te versoek. Let daarop dat die veranderinge wat jy versoek,
daartoe mag lei dat ons die bepalings en voorwaardes van die polis aanpas.
Ons is geregtig om ’n wysiging aan jou polis te versoek – byvoorbeeld die opgradering van jou alarmstelsel – op
voorwaarde dat ons jou 30 dae gee om dit te doen.
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Jou verantwoordelikhede as polishouer
Betaal jou premie op tyd
Jou premie, hetsy maandeliks of jaarliks betaalbaar, moet ons op tyd bereik. Alle premies is vooruitbetaalbaar,
voordat die polis in werking tree.
Maandelikse premies
As jy maandeliks betaal, moet jou heel eerste premie deur middel van ’n bankdebietorder betaal word;
daar is geen grasietydperk nie – eerste premies moet vooruit betaal word. As jy ’n betaling vir enige
daaropvolgende maand oorslaan, sal ons jou ‘n tweede keer vra om te betaal. As die premie nog steeds
nie ontvang is nie, of jy het jou bank opdrag gee om die betaling te stop, kanselleer ons jou polis. Hierdie
kansellasie is terugwerkend tot die datum waarop jy veronderstel was om jou betaling te maak.
Indien die premie slegs gedeeltelik betaal word, sal ons dit gebruik om jou oudste uitstaande premie te
betaal. Onder die omstandighede, sal ons geen eis skik voordat jy al die uitstaande premies betaal het
nie, of toestem dat dit van enige skikking afgetrek word.
Jaarlikse polisse
As jy jaarliks betaal, kry jy na die aanvangsdatum van jou polis 30 dae grasie om jou premie te betaal. As
jy die sperdatum oorslaan, verval jou polis outomaties.
Vermy bedrog
Alle handelinge in verband met hierdie polis moet eerlik en in goeder trou gedoen word. As daar gevind word dat
jou optrede bedrieglik of oneerlik was, verbeur jy alle reg op eise en premies en jou polis word vanaf die datum
van die bedrog gekanselleer. Daarby kan ons regstappe neem om skade van jou te verhaal.
Voorbeelde van bedrieglike optrede is:
○

die voorsiening van vals inligting ter stawing van ’n eis of jou risikoprofiel

○

die instel van ’n eis wat jy weet vals, bedrieglik of oordrewe is

○

die dwarsboming van ’n regsaak se uitkoms.

Kom alle bepalings en voorwaardes na
Bepalings en voorwaardes is basies die reëls wat jy moet nakom sodat die polis van krag bly – byvoorbeeld, om jou
premie op tyd te betaal of om ons te laat weet as jy van woonadres verander.
Sommige voorwaardes is so streng dat hulle eintlik waarborge is wat van jou vereis word – byvoorbeeld, dat alle
juwele in ’n geslote brandkas gehou word.
Maak seker jy is bewus van al die bepalings en voorwaardes; as jy dit nie nakom nie, mag dit daartoe lei dat ons
weier om jou eis te betaal.
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Eise

Hoeveel ons betaal
Ons herstel jou oorspronklike finansiële posisie
Wanneer ons ’n eis met jou skik, is ons doelwit om ’n uitbetaling te maak wat jou in dieselfde finansiële posisie
plaas as voor die verlies. Die uitbetaling kan gebaseer wees op:
○

vervangingswaarde of “nuut vir oud”, waar die uitbetaling gebaseer is op die waarde van soortgelyke
nuwe eiendom

○

’n vooraf ooreengekome bedrag

○

enige ander basis soos omskryf in die toepaslike afdeling, soos die kleinhandelswaarde van voertuie.

Hoeveel ons uitbetaal, is altyd op die waarde van die verlore eiendom gebaseer, en nie op die sentimentele of
ander spesifieke waarde wat dit vir jou inhou nie.
Voorbeeld
As jou driejaaroue televisiestel gesteel word, kan ons vir jou ’n nuwe een koop of jou die prys van ’n nuwe stel
uitbetaal. As jou foto-album of digitale kamera egter gesteel word, betaal ons slegs vir die album of kamera, en
nie vir die sentimentele waarde van die foto’s daarin nie.

Ons besluit altyd hoe ons uitbetaal
As die beskadigde item waarvoor jy eis, herstel kan word, mag ons vir die herstelkoste betaal – maar slegs as dit
ekonomies sin maak. Anders kan ons dit vervang, jou in kontant uitbetaal of jou met ’n kombinasie van al drie
vergoed.
Jy kan nie meer as die werklike verlies eis nie.
Ons betaal nooit meer uit as die waarde van die verlore of beskadigde goedere nie, selfs al is jy oorverseker.
Dit beteken ook dat jy nooit twee keer uitbetaal word vir dieselfde voorval nie – byvoorbeeld, deur onder twee
verskillende afdelings van die polis te eis. Insgelyks, as ’n versekerde voorval deur twee verskillende polisse gedek
word, betaal ons slegs ons gedeelte daarvan uit.
Hoe ons ’n derdeparty-aanspreeklikheidseis mag skik
In geval van ’n eis vir aanspreeklikheid teenoor ’n derde party, kan ons die eis skik deur die aanspreeklikheidsperk
aan jou uit te betaal, of enige mindere bedrag waarvoor die derdeparty-eis geskik kan word. Dit onthef ons van
enige verdere aanspreeklikheid vir die eis.

12
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Jy kan nie meer as die versekerde bedrag eis nie
Om jou oorspronklike finansiële posisie te herstel, word die uitbetaling op die waarde (soos hierbo) van die verlore
goedere gebaseer, maar nooit meer as die versekerde bedrag nie.
Voorbeeld
As jou nuwe motor gesteel is, kan ons vir jou ’n nuwe een koop, of jou die prys van ’n nuwe een betaal. Die
bedrag wat ons aan jou uitbetaal, sal nooit meer wees as die versekerde bedrag of die aanbevole kleinhandelsprys
van ‘n nuwe een nie, wat ook al die laagste bedrag is.

Ons betaal nie rente nie
Alhoewel ons daarna streef om alle eise stiptelik te betaal, kan ons nie verantwoordelik gehou word vir enige rente
op ’n uitstaande eis nie. Ons betaal nie rente op enige bedrag deur ons verskuldig nie, tensy ’n Suid-Afrikaanse
hof ons so gelas.
Wat gebeur as jy onderverseker is?
As jy iets vir minder as die waarde daarvan verseker – m.a.w. jy is onderverseker – moet jy self ’n deel van die verlies
dra in geval van ’n eis. Ons pas die beginsel van eweredigheid toe om dit te bereken.
Ons betaal onder geen omstandighede meer as die versekerde bedrag uit nie.
Voorbeeld
Jou huisinhoud is vir R200 000 by ons verseker, maar die vervangingskoste van al die items is R400 000. Dit
beteken dat jy vir die helfte (50%) onderverseker is. Andersins gestel, jy is altyd slegs verseker vir die helfte van
enige eis wat jy instel.
As R50 000 van jou inhoud dus tydens ’n diefstal gesteel word, betaal ons slegs die helfte van R50 000, of
R25 000. Dit staan bekend as die beginsel van eweredigheid.

Enige uitbetaling word altyd met die bybetaling verminder
Onthou, met elke geldige eis betaal jy altyd die eerste bedrag, ook bekend as die bybetaling. As die bybetaling
byvoorbeeld R1 000 is en die eis R20 000, word R19 000 aan jou uitbetaal. Die bybetalings betaalbaar op alle eise
verskyn in die bybetalingskedule.
Wag eers voordat jy ontslae raak van beskadigde eiendom
As daar items beskadig is gedurende ‘n eis moet jy nie daarvan afstand doen of ontslae raak voordat ons daartoe
ingestem het nie.
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Eise

Hoe om te eis
Stap 1:		

Laat ons dadelik weet
Laat weet ons, so gou as moontlik, van enige voorval wat tot ’n eis kan lei, maar nie later as 30
dae ná die voorval nie. Voorsien ons van alle tersaaklike besonderhede.

Stap 2:

Moenie aanspreeklikheid erken nie
Moet onder geen omstandighede aanspreeklikheid aanvaar vir die voorval wat aanleiding gee tot
die eis, of misleidende beloftes maak aan enige iemand nie. Dit beteken jy moet nie:

Stap 3:		

○

enige verklarings maak (tensy regtens vereis),

○

betaling aanbied aan enige iemand, of

○

onderhandel met enige iemand wat van jou eis nie.

Stel die polisie in kennis
Stel die polisie dadelik in kennis, maar nie later as 48 uur ná die voorval nie. Dit is spesifiek
belangrik wanneer eiendom gesteel is, persone gedood of beseer is, of ’n kriminele daad vermoed
word. Neem alle redelike stappe om die gesteelde goedere terug te kry en die skuldige persoon
op te spoor, indien dit veilig is.

Stap 4:

Stuur binne 30 dae die volgende aan ons
As jy dit nie reeds gedoen het toe jy die eis aangemeld het nie, maak asseblief seker dat jy binne
30 dae die volgende aan ons stuur:
○

volledige skriftelike besonderhede van die eis (op ons standaardvorms, indien vereis)

○

besonderhede van enige ander polis wat die eis dek

○

enige ander dokumentasie wat na ons mening nodig is om die eis te hanteer (soos
polisiedokumente, kwitansies, fakture of getuieverklarings)

○
Stap 5:

bewys van waarde en versekerbare belang, indien deur ons vereis.

Stuur alle dokumentasie wat jy dalk later ontvang
Stuur alle verdere dokumentasie wat jy dalk later mag ontvang (soos ’n aanmaningsbrief) aan ons.

Stap 6:		

Help ons met enige regsgeding
Jou bystand mag vereis word as ons besluit om ’n regsgeding te begin teen enige party wat
verantwoordelik is vir die verlies. Let daarop dat regsaksies in jou naam gevoer mag word.

Teken ’n ontslag
Jy mag versoek word om ‘n ontslag te teken voordat ons jou uitbetaal.
Eiseprosedure is vir jou eie rekening
Tensy ons spesifiek aanbied om te betaal, of in die LIMIETLYS voorsiening maak vir ’n betaling, is die hele
eiseprosedure hierbo vir jou eie rekening.
14
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Tydsbeperkings wat jou eis beïnvloed
Moenie hierdie belangrike sperdatums oorslaan nie
○

90 dae
As ons ‘n eis formeel weier of betwis, het jy 90 dae om by ons appèl aan te teken.

○

180 dae
As ons volstaan met ons weiering, het jy ’n verdere 180 dae om ’n regsgeding teen ons in te stel.

○

365 dae
Jou eis sal ná 365 dae nie meer geldig of regtens afdwingbaar wees nie tensy jy ’n regsgeding teen ons
begin het, of as die eis verwys na jou regsaanspreeklikheid teenoor ’n derde party.

As jy enige van hierdie sperdatums oorslaan, verval jou reg op betaling van die eis.
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Eise

Wat om te doen as jou eis geweier word
Jy mag appelleer
As ons jou eis weier of betwis, het jy die reg om teen die beslissing te appelleer. Stuur jou skriftelike klagte aan:
The Hollard Insurance Company Limited			

Telefoon:

(011) 351-5000

Hollard Broker Markets					Faks:		(011) 351-8012
Posbus 87419, Houghton, 2041				

Webwerf:

www.hollard.co.za

Onthou, jy het 90 dae vanaf die ontvangs van ons weiering of dispuut om jou appèl direk aan ons te rig. As ons
volstaan met ons weiering, en jy wil ’n regsaksie teen ons instel, het jy ’n verdere 180 dae tyd om dit te doen.
Jy kan ook die Ombudsman kontak
Op enige stadium van ’n eis mag jy in verbinding tree met die Versekeringsombudsman, ’n onafhanklike liggaam
wat verbruikers se versekeringsklagtes ondersoek. Die kontakbesonderhede is:
Ombudsman vir Korttermynversekering			

Telefoon:

(0860) 662-837

Posbus 32334						Faks:		(011) 726-5501
Braamfontein, 2017					Webwerf
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Wees bewus hiervan
Versekerde bedrag word nie verminder nie
Hierdie punt is van toepassing op die volgende polisafdelings: Huisinhoud, Geboue en Alle Risiko’s (ongespesifiseerde
items). Dit bepaal dat die versekerde bedrag nie verminder nadat ons jou vergoed het vir ’n eis nie. Ons mag egter
vereis dat jy ’n addisionele premie betaal vir verhoging van die versekerde bedrag terug na die oorspronklike
bedrag, vanaf die datum van verlies tot die volgende hernuwingsdatum.
Dekking is van toepassing in RSA en buurlande
Hierdie polis se dekking is geldig binne die gebiedsgrense van Suid-Afrika, asook die volgende lande: Botswana,
Lesotho, Namibië, Swaziland, Malawi, Mosambiek, Zambië en Zimbabwe. Ons mag instem om die gebiedsgrense
op ons voorwaardes uit te brei.
Bring beskadigde eiendom terug na Suid-Afrika
As jy wil eis vir eiendom wat buite Suid-Afrika beskadig is, moet jy dit eers na die land of naaste grenspos
terugbring. Jy moet dit op eie rekening doen, tensy ons instem om die koste te betaal.
Suid-Afrikaanse reg is van toepassing
Hierdie polis is onderworpe aan Suid-Afrikaanse reg.
Voldoen aan wetgewing
Enige bepalings of voorwaardes van hierdie polis wat teenstrydig is met bestaande wetgewing, sal gewysig word
om aan daardie wetgewing te voldoen.
Hoe ’n eis jou premie beïnvloed
○

As jy nie gedurende die 12 maande voor die hernuwingsdatum van jou polis geëis het nie, mag jou premie
verlaag word

○

Wanneer ons jou uitbetaal vir ’n eis, mag jy vind dat jou premie verhoog.
Eisvrye Groep is ’n begrip wat ons gebruik om jou te beloon as jy nie eis nie, deur jou premieafslag te
verhoog of dit ná ’n eis te verminder.
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Wat ons nie dek nie

WAT ONS NIE DEK NIE
ALGEMENE UITSONDERINGS
Jy kan nie vir die volgende eis nie:
Diefstal onder valse voorwendsels
Dit is enige diefstal wanneer jy, deur kullery, van jou eiendom afstand doen gedurende ‘n transaksie wat na jou
mening wettig was. Die transaksie kan ’n gewone kontant-, ruiltransaksie of selfs ’n krediet-verkoopooreenkoms
wees.
Slytasie
Dit is geleidelike agteruitgang as gevolg van normale gebruik of die verloop van tyd. Dit sluit die geleidelike werking
van lig en weerstoestande in. Tipiese voorbeelde is die slytasie van motorbande weens gebruik, en afskilfering van
jou huis se verf weens blootstelling aan die elemente.
Aanspreeklikheid deur ooreenkoms
Jy mag nie in ’n ooreenkoms met ’n derde party (byvoorbeeld ’n bouer) aanspreeklikheid aanvaar vir iets waarvoor
jy nie redelikerwys aanspreeklik gehou kan word nie. Jy kan byvoorbeeld nie aanspreeklikheid aanvaar vir die dade
van ’n bouer wat veranderinge aan jou woning aanbring nie, want dit is duidelik sy verantwoordelikheid.
Onteiening of nasionalisering
Dit beteken ’n verlies wat jy ly as gevolg van eiendom wat onder dwang van jou weggeneem is deur ’n wettig
saamgestelde owerheid, soos die nasionale regering of ’n provinsiale owerheid.
Gevolglike verlies
Dit is verdere verlies wat jy mag ly as gevolg van ’n aanvanklike versekerde voorval. As jou motor byvoorbeeld in ’n
ongeluk betrokke is op pad na die lughawe, is jy gedek vir die skade aan jou motor, maar nie vir die verlies wat jy
mag ly omdat jy jou vlug verpas nie.
Al wanneer ons jou vir gevolglike verliese dek, is wanneer dit as deel van jou polis gespesifiseer word.

18
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Wat ons nie dek nie
ALGEMENE UITSLUITINGS
Jy kan nie vir die volgende eis nie:
Asbes
Dit verwys na enige verlies of skade as gevolg van kontak met asbes in enige vorm of hoeveelheid. Die rede is
omdat asbes van nature gevaarlik is.
Sommige rekenaarrisiko’s
Dit verwys na die onvermoë van enige rekenaartoerusting, of aanverwante en randapparatuur, om ’n datum te
herken, en die gevolglike onvermoë om berekenings te doen. Dit sluit ook jou koste en uitgawes vir die heropstel
van verlore data of programme as gevolg van toevallige uitwissing in. Dit is op voorwaarde dat die verlore data of
programme nie veroorsaak is deur:
○

programfoute

○

’n virus of boosware (skadelike sagteware soos virusse of Trojane)

○

onopsetlike kansellasie, datakorrupsie of verkeerde invoere nie.

Skade veroorsaak deur voorvalle wat deur wetgewing gedek word
Dit verwys na enige voorval waarvoor daar reeds ’n vergoedingsfonds deur wetgewing gevestig is, ongeag of dit in
Suid-Afrika of enige ander land is waar die polis van toepassing is. ’n Voorbeeld is die Wet op Oorlogskadeversekering
en -vergoeding (Wet 85 van 1976).
Kernrisiko’s
Dit is risiko’s wat verband hou met die kernbedryf oor die algemeen.
Dit sluit kernwapenmateriaal; ionisering, uitstraling of besoedeling deur radioaktiwiteit van enige kernbrandstof of
kernafval in; asook verbranding van kernbrandstof, insluitend enige selfonderhoudende proses van kernsplitsing
of kernversmelting.
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Onluste, openbare oproer, terrorisme
Dit verwys in die algemeen na verlies van of skade aan eiendom, dood, liggaamlike besering of aanspreeklikheid
wat regstreeks of onregstreeks verband hou of veroorsaak word deur onluste, politieke optrede, oorlog, openbare
oproer, terrorisme of enige gepoogde dade waarvoor ons nie redelikerwys verantwoordelik gehou kan word nie.
Dit sluit in:
○

Burgerlike beroering, arbeidsonluste, oproer, stakings, uitsluiting of openbare onrus, of enige optrede of
aktiwiteit wat beplan of daarop gerig is om enige van bogenoemde te veroorsaak

○

Oorlog, inval, optrede van buitelandse vyande, vyandelikhede of krygsverrigtinge (hetsy oorlog verklaar is
al dan nie) of burgeroorlog

○

Muitery, militêre opstand, militêre of geüsurpeerde gesag, krygswet of ’n staat van beleg, of enige ander
gebeurtenis of oorsaak wat die afkondiging of handhawing van krygswet of ’n staat van beleg, opstand,
rebellie of revolusie genoodsaak

○

Enige optrede of poging tot optrede (ongeag of dit namens ’n organisasie, liggaam, persoon of groep
persone is) wat daarop gemik of gerig is om ’n staat of regering of provinsiale, plaaslike of stamowerheid
met dwang of deur vrees, terrorisme of geweld te beïnvloed of omver te werp

○

Enige optrede wat daarop gemik of gerig is om verlies, skade of liggaamlike besering te veroorsaak ten
einde ’n politieke doel, oogmerk of saak te bevorder, of om sosiale of ekonomiese verandering teweeg
te bring, of in protes teen ’n staat of regering, provinsiale, plaaslike of stamowerheid, of om vrees by die
publiek of ’n deel daarvan in te boesem

○

Die optrede van ’n wettig saamgestelde owerheid om ’n gebeurtenis waarna hierbo verwys word te
beheer, te voorkom of te onderdruk, of om dit op enige ander manier te hanteer

○

Enige daad van terrorisme. ’n Daad van terrorisme beteken die gebruik of dreigement van geweld vir
politieke, godsdienstige, persoonlike of ideologiese redes. Dit mag ’n daad in- of uitsluit wat skadelik
vir menslike wesens is. Dit mag gepleeg word deur ’n persoon of groep persone wat alleen, namens of
saam met ’n organisasie of regering optree. Dit sluit enige daad in wat gepleeg word met die doel om ’n
regering te beïnvloed of om vrees by die publiek in te boesem.

20
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Sasria

Sasria (slegs in Suid-Afrika van toepassing)
BUITENGEWONE GEBEURE
Sasria dek jou vir buitengewone en uitsonderlike versekeringsgebeure.
Dit sluit enige skade aan jou versekerde eiendom in wat deur voorvalle soos oproer, stakings, openbare onrus of
enige ander soort burgerlike beroering of politieke onrus veroorsaak word.
Sasria-dekking is deel van jou polis en is slegs in Suid-Afrika van toepassing. Blaai asseblief na bladsy 150 vir ’n
volledige omskrywing van die dekking, soos deur Sasria self omskryf.
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Waarvoor jy kan eis

WAARVOOR JY KAN EIS
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44

Geboue

54

Persoonlike rekenaars

70

Motor

77

Persoonlike aanspreeklikheid

106

Persoonlike ongevalle

120

Watervaartuig

129

Regskostes en identiteitsdiefstal

140
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Huisinhoud

Huisinhoud

Hierdie afdeling handel oor versekeringsdekking vir die inhoud van jou huis

Wat is “huisinhoud”?
Dit is jou huishoudelike goedere, persoonlike eiendom en toerusting, geld en verhandelbare instrumente, en
kan ook verskeie los en vaste toebehore insluit as jy dekking daarvoor versoek.

24
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Sleutelterme om te verstaan
Jy/jou

Sluit jouself, jou gade en enige lid van jou onmiddellike familie in wat normaalweg
by jou woon, en finansieel van jou afhanklik is

Huis

Die privaat woning waarin jy bly of woon

Buitegeboue

Enige ander huishoudelike buitegeboue op jou huis se gronde, soos kantore,
spreekkamers of stoorkamers

Standaardkonstruksie

26

Beteken dat alle geboue gebou is met:
○

mure van baksteen, klip of beton

○

dakke van leiklip, teëls, beton, asbes of metaal
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Hoeveel ons betaal
Ons betaal jou uit gebaseer op die vervangingskoste van enige beskadigde of verlore inhoud.
Voorbeeld
As jy suksesvol eis vir ’n meubelstuk wat R10 000 kos om te vervang, betaal ons jou R10 000 uit sodat jy ’n nuwe
een kan koop, selfs al is die betrokke meubelstuk oud en baie minder werd.

Pare en stelle
Ons betaal nie meer as die proporsionele waarde van ’n item wat deel is van ’n paar of stel nie. As jy byvoorbeeld
een oorring verloor, betaal ons slegs die waarde van daardie een oorring uit.
Jy betaal altyd die eerste bedrag, of bybetaling
Jy betaal altyd die eerste bedrag van enige eiseskikking. Dit word die bybetaling genoem en word in die
bybetalingskedule uiteengesit.
Voorbeeld
Sou jy na ’n inbraak ’n geldige eis van R50 000 hê vir jou inhoud en jou bybetaling is R1 000, betaal ons jou ‘n
netto bedrag van R49 000 uit.

Wat gebeur as jy onderverseker is
As jy jou inhoud vir minder as vervangingswaarde verseker – jy is met ander woorde onderverseker – moet jy self
in geval van ’n eis ’n deel van die verlies dra. In die berekening hiervan pas ons die beginsel van eweredigheid toe.
Voorbeeld
Jou huisinhoud is vir R200 000 by ons verseker, maar die vervangingskoste van al die items is R400 000. Dit
beteken dat jy vir die helfte (50%) onderverseker is. Jy is met ander woorde slegs verseker vir die helfte van
enige eis wat jy ooit instel.
As R50 000 van jou inhoud dus tydens ’n diefstal gesteel word, betaal ons jou slegs die helfte van R50 000, of
R25 000.
Dit staan bekend as die beginsel van eweredigheid.
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Waarvoor ons jou dek
Ons dek jou vir verlies van of skade aan jou inhoud wat deur die volgende versekerde voorvalle veroorsaak word,
onderworpe aan die perke en voorwaardes:

1.

Brand
-

2.

28

Oorloop van waterapparate; olielekkasie

29

Botsing met die gebou; vallende bome

29

Kwaadwillige beskadiging
-

6.

29

Botsing
-

5.

Storm, wind, water, hael en aardbewing

Lekkasie, oorstroming
-

4.

29

Weersomstandighede en aardbewing
-

3.

Brand, weerlig of ontploffing

Bedoeling om skade te veroorsaak

29

Diefstal
-

Uitbetaling tot hoogstens die versekerde bedrag

30

-

Beperkte uitbetaling

30

-

Uitbetaling ná kragdadige betreding of verlating

31
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1.

Brand
Brand, weerlig of ontploffing
Jy word gedek teen verlies van of skade aan die inhoud van jou huis wat deur brand, weerlig of ontploffing
veroorsaak word.

2.

Weersomstandighede en aardbewing
Storm, wind, water, hael, aardbewing, ens.
Jy word gedek vir verlies van of skade aan die inhoud van jou huis wat deur storms, asook gepaardgaande
aktiwiteite soos wind, water, sneeu, oorstroming en hael veroorsaak word.
Die dekking geld egter nie vir goedere in die ope of wat nie onderdak is nie, tensy dit ontwerp is om in die
ope te funksioneer, byvoorbeeld tuinmeubels.
Jy word ook gedek vir verlies van of skade aan jou inhoud wat spruit uit aardbewings. Dit sluit egter
aardskuddings uit wat deur mynwerksaamhede veroorsaak word.

3.

Lekkasie en oorstroming
Oorloop van watertoestelle; olielekkasie
Jy word gedek vir verlies van of skade aan die inhoud van jou huis wat deur lekkasie en oorstroming
veroorsaak word. Voorbeelde is pype wat bars, oorloop van watertenks, oopbars van waterverwarmers en
plotselinge lekkasie uit olieverwarmers.

4.

Botsing
Botsing met die gebou; vallende bome
Jy word gedek teen verlies van of skade aan die inhoud van jou huis wat veroorsaak word deur onverwagse
botsing.
Voorbeelde is ’n boom wat op jou huis val of ’n muur wat op ’n deel van jou huis ineenstort. Die dekking
geld nie as die voorval veroorsaak word deur eksterne agente, byvoorbeeld boomkappers of bouers, in die
loop van werk wat hulle vir jou verrig nie.

5.

Kwaadwillige beskadiging
Kwaadwillige beskadiging gebeur wanneer iemand anders as jy of enige van jou begunstigdes, ‘n daad
pleeg wat spesifiek bedoel is om jou skade aan te doen.
‘n Voorbeeld is iemand wat opsetlik jou tuinmeubels breek.
Jy word nie gedek vir kwaadwillige beskadiging nie indien:
○

jy jou woning uitleen, huur of onderverhuur; of

○

jou woning onbewoon laat vir meer as 60 dae gedurende enige 12-maande-tydperk.
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6.

Diefstal
Uit jou huis; elders op die eiendom; weg van die eiendom
Jy word gedek vir verlies van of skade aan die inhoud van jou huis wat deur diefstal of poging tot diefstal
veroorsaak word uit jou huis. In alle ander gevalle moet daar duidelike tekens wees van kragdadige
betreding of verlating.
Kragdadige betreding
Kragdadige betreding vind plaas wanneer jou huis onbewoon is, en iemand kry toegang deur iets te
forseer of te breek (soos ‘n venster of slot). Dit vind ook plaas wanneer jy (of vriende en familie) tuis is,
en iemand kry toegang deur jou te dreig, bv. in ‘n gewapende roof.
Daar mag tye wees wanneer die enigste persone by jou huis werkers is, soos ‘n huishulp of kontrakteur.
Indien iemand toegang tot die huis verkry onder hierdie omstandighede, sal dit nie as kragdadige
toegang kwalifiseer nie.

Diefstaluitbetaling hang af van die omstandighede
Die presiese bedrag wat ons vir diefstal uitbetaal, hang altyd af van die onderliggende omstandighede. In
sommige gevalle betaal ons tot hoogstens die volle versekerde bedrag uit – byvoorbeeld as die diefstal by
jou huis plaasvind. In ander gevalle betaal ons minder as die volle versekerde bedrag of slegs ’n beperkte
bedrag uit – byvoorbeeld as die diefstal plaasvind uit ’n buitegebou, en daar is nie duidelike tekens van
kragdadige betreding of verlating nie. Hierdie beperkte bedrae word in die LIMIETLYS uiteengesit.
Uitbetaling tot hoogstens die versekerde bedrag
Ons betaal tot hoogstens die versekerde bedrag uit vir diefstal uit jou huis.
Hierdie dekking geld ook:
–

vir diefstal terwyl jou inhoud deur professionele vervoerkontrakteurs vervoer word gedurende ‘n
permanente verandering van woonplek

–

vir diefstal terwyl jou inhoud in transito is vanaf of na ‘n meubelbergplek of bankbewaarkluis.

Beperkte uitbetaling
Ons betaal minder as die versekerde bedrag (met ander woorde, ’n beperkte bedrag) uit vir die volgende
tipes diefstal:
–

diefstal uit enige ander huis of opvoedkundige inrigting waar jy tydelik mag tuisgaan. Hierdie
dekking geld egter nie vir losieshuise, kommunes of geboue van nie-standaardkonstruksie nie

–

diefstal uit enige ander bewoonde privaat woning

–

diefstal van buitenshuise meubels, implemente en toerusting; wasgoed; tuin-gereedskap en
-implemente; en swembadtoerusting soos veiligheidsnette en bedekkings.
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Beperkte uitbetaling ná kragdadige betreding of verlating
Ons betaal minder as die versekerde bedrag (met ander woorde, ’n beperkte bedrag) uit vir diefstal waar
daar duidelike tekens is van kragdadige betreding of verlating van:
–

jou buitegeboue

–

jou werkplek

–

enige plek wat gebruik word om meubels te stoor

–

’n bankbewaarkluis

–

enige ander huis of opvoedkundige inrigting; hierdie dekking geld egter nie vir losieshuise,
kommunes of geboue van nie-standaardkonstruksie nie

–

jou huis as dit uitgeleen, verhuur of onderverhuur word

–

‘n onbewaakte voertuig terwyl jy met vakansie reis

–

‘n voertuig wat jy bestuur vanaf ‘n plek van aankoop, herstel of opknapping na ‘n motorongeluk.
Dit sluit egter items verseker onder die Alle-Risiko’s-afdeling uit.
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Bykomende dekking wat jy kan aanvra
Toevallige skade by jou huis

33

Toevallige skade in enige ander huis

33

Yskas-inhoud

34

Skade aan jou ys of vrieskas

34

Insakking en grondverskuiwing

34

32
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Ter aanvulling van die standaarddekking wat in die voorafgaande bladsye uiteengesit is, kan jy ook dekking
aanvra vir verlies of skade in die gevalle soos hieronder gelys. Raadpleeg nou jou skedule om te sien of jy hierdie
bykomende dekking aangevra het:
Toevallige skade by jou huis
Jou inhoud word gedek vir toevallige verlies of skade, hetsy binne of buite jou huis by jou permanente woonadres.
Uitbetalings is beperk
Ons betaal nie meer as die bedrag in die LIMIETLYS nie.
Toevallige skade sluit nie enige van die volgende in nie:
○

waardevermindering, of geleidelikwerkende oorsake soos slytasie, roes, stygende vog en muf, korrosie of
agteruitgang

○

skade veroorsaak deur motte, ongediertes of insekte

○

’n skoonmaak-, herstel- of restourasieproses

○

krake of skrape (tensy veroorsaak deur diefstal, poging tot diefstal, brand of ontploffing) aan glasware,
glas of ander breekbare artikels, behalwe juwele, kameras, vaste glas of TV-stelle

○

meganiese, elektriese of elektroniese onklaarraking van elektroniese toerusting, tensy anders in die bylae
vermeld

○

die koste vir reproduksie of herstel van data of sagteware

○

verlies of skade deur huisdiere veroorsaak

○

verlies van of skade aan mobiele elektroniese toestelle soos mobiele telefone, draagbare rekenaars of
handtoestelle en globale posisioneringstelsels (GPS)

○

enige verlies waarvoor geëis kan word onder enige ander afdeling van die polis.

Toevallige skade in enige ander huis
Jou inhoud word gedek vir toevallige verlies of skade in enige ander huis, waarvan dié adres in jou skedule vermeld
word.
Uitbetaling word beperk
Ons betaal nie meer as die afsonderlike bedrae in die LIMIETLYS, vir ’n huis in Suid-Afrika of elders nie.
Toevallige skade sluit nie die volgende in nie:
○

waardevermindering, of geleidelikwerkende oorsake soos slytasie, roes, stygende vog en muf, korrosie of
agteruitgang

○

skade veroorsaak deur motte, ongediertes of insekte

○

’n skoonmaak-, herstel- of restourasieproses

○

krake of skrape aan glas, glasware, porselein of kristal, tensy deur brand, diefstal of poging tot diefstal
veroorsaak

○

verlies van of skade aan mobiele elektroniese toestelle soos mobiele telefone, draagbare rekenaars of
handtoestelle en globale posisioneringstelsels (GPS)

○

enige verlies waarvoor geëis kan word onder enige ander afdeling van die polis.
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Yskas-inhoud
Ons betaal vir voedsel wat in jou ys- of vrieskas bederf as gevolg van ’n meganiese of elektriese brekasie, of as
gevolg van ’n langdurige kragonderbreking.
Hierdie dekking geld nie as jou krag afgesny is omdat jy nie jou rekening betaal het nie, of daar is beurtkrag vir
minder as 24 uur deur ‘n plaaslike owerheid toegepas.
Hierdie is addisionele dekking en is van toepassing indien die beperkte dekking (Bladsy 39) nie voldoende is om die
voedsel wat bederf is te vervang, en enige skade aan jou ys- of vrieskas te herstel nie.
Skade aan jou ys- of vrieskas
Ons betaal vir skade aan jou ys- of vrieskas as gevolg van ’n meganiese of elektriese brekasie, of as gevolg van ’n
langdurige kragonderbreking.
Hierdie dekking geld nie as jou krag afgesny is omdat jy nie jou rekening betaal het nie, of daar is beurtkrag, vir
minder as 24 uur, toegepas deur ‘n plaaslike owerheid.
Insakking en grondverskuiwing
Jy word gedek vir verlies van of skade aan inhoud op jou perseel veroorsaak deur insakking en grondverskuiwing
tot hoogstens die bedrag in die skedule vermeld.
Hierdie dekking geld egter nie wanneer insakking en grondverskuiwing plaasvind as gevolg van die volgende nie:
○

strukturele veranderings, aanbouings of herstelwerk aan jou huis of buitegeboue

○

defektiewe of foutiewe ontwerp, materiaal of vakmanskap

○

uitgrawings, anders as mynwerksaamhede

○

verwydering of verswakking van die stutte van jou huis

○

skade wat reeds bestaan het voordat jou dekking ’n aanvang geneem het.

Indien so versoek, moet jy bewys dat die verlies of skade veroorsaak is deur insakking (dit is wanneer die grond
sak), grondverskuiwing (dit is wanneer die grond skuif) of opwelling (die opwaartse beweging van die grond onder
die gebou).
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Ons dek jou ook vir
Aanspreeklikheid teenoor derde partye

36

Eiendom van jou gaste

36

Eiendom van jou huishulp

36

Geld

36

Huur

36

Kantoorinhoud

36

Krediet-, debietkaartbedrog

36

Kolhou (gholf)

36

Kragskommeling

36

Nooddienste

37

Opruimingskoste

37

Persoonlike dokumente

37

Skade aan tuin

37

Sleutels, slotte en afstandbeheerders

37

Telefone

37

Toevallige dood

37

Toevallige skade aan glasblaaie

37

Toevallige skade aan oudiovisuele toerusting

37

Toevallige skade aan lugdrade en satellietskottels

37

Traumabedradingsvoordeel

38

Veearts uitgawes en mediese voordeel

38

Veiligheidswagte

38

Verhoging van versekerdebedrag gedurende spits vakansieseisoen

38

Voltal (rolbal)

38

Waterlekkasie uit ondergronde pype

38

Wilde bobbejane en ape

38

Yskas-inhoud
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Alle uitbetalings is beperk
Bo en behalwe die standaarddekking wat in die voorafgaande bladsye uiteengesit is, word jy ook vir die volgende
gedek, onderworpe aan die perke in die LIMIETLYS.
Aanspreeklikheid teenoor derde partye
Jy word as huurder gedek vir aanspreeklikheid teenoor derde partye, soos lede van die publiek en die eienaar van
die eiendom. Die besonderhede word op bladsy 106 in die afdeling Persoonlike Aanpreeklikheid beskryf.
Eiendom van jou gaste
Ons dek verlies van of skade aan huishoudelike goedere van nie-betalende gaste wat deur ’n versekerde voorval
in jou huis veroorsaak word. Dit sluit egter nie geld, verhandelbare instrumente of enige items wat onder ’n ander
polis verseker is, in nie.
Eiendom van jou huishulp
Jy word gedek vir verlies van of skade aan jou huishulp se huishoudelike goedere en persoonlike eiendom, wat
veroorsaak word deur ’n versekerde voorval in jou huis of enige van die buitegeboue.
Geld
Ons betaal vir verlies van geld of verhandelbare instrumente, op voorwaarde dat daar sigbare tekens van kragdadige
betreding of verlating van jou huis is.
Huur
Indien jou huis onbewoonbaar raak as gevolg van verlies of skade veroorsaak deur ‘n versekerde voorval, dek ons
jou vir die huurgeldkoste van soortgelyke alternatiewe akkommodasie. Die dekking is slegs van toepassing totdat
jou huis weer bewoonbaar is.
Kantoorinhoud
Ons betaal vir verlies van of skade aan enige goedere of toerusting in jou huis wat wettiglik gebruik word vir
kantoordoeleindes – byvoorbeeld in jou tuisberoep of eenmansaak wat jy op jou perseel bedryf.
Krediet-, debietkaartbedrog
Ons betaal vir verliese wat ontstaan uit die bedrieglike gebruik van jou krediet- of debietkaart gedurende enige 12
maande tydperk van versekering.
Kolhou (gholf)
As jy ’n kolhou behaal as ’n amateurgholfspeler, betaal ons vir die tradisionele onthaaluitgawes wat gewoonlik
daarmee gepaard gaan. Die kolhou moet deur die gholfklub gesertifiseer word.
Kragskommeling
Ons betaal vir skade aan jou huishoudelike inhoud wat veroorsaak word deur kragskommeling op die kragnet van
enige openbare owerheid.
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Huisinhoud
Nooddienste
Ons betaal vir die kostes wat deur enige nooddiensteverskaffer – soos die brandweer – gehef word om op ’n
versekerde voorval te reageer.
Opruimingskoste
Ons betaal die koste vir verwydering van enige huishoudelike goedere-puin vanaf jou perseel na ’n eis.
Persoonlike dokumente
Ons betaal vir die koste van materiaal en arbeid wat noodsaaklik is om jou persoonlike dokumente te vervang of
duplikate te verkry ná ’n versekerde voorval.
Skade aan tuin
Ons betaal vir die heruitleg van jou tuin en vervanging van enige bome, struike of plante ná ’n eis. Dit is op
voorwaarde dat die eis nie deur diefstal of poging tot diefstal veroorsaak is, en die huiseienaar nie onder sy eie
polis mag eis nie.
Sleutels, slotte en afstandbeheerders
Ons betaal die vervangingskoste vir verlies van of skade aan sleutels, slotte en afstandbeheerders, insluitende die
uitroepkoste van ’n tegnikus. Dit geld ook as jy ’n redelike vermoede het dat ’n ongemagtigde persoon in besit
van ’n duplikaat daarvan is.
Telefone
Jy word vir toevallige brekasie van huishoudelike vastelyntelefone binne jou huis gedek. Selfone word uitgesluit.
Toevallige dood
As jy jonger as 76 jaar is en binne 12 maande ná ’n besering op jou perseel sterf, betaal ons jou volgens die perk
vir jou ouderdom.
Toevallige skade aan glasblaaie
Jy word gedek vir toevallige skade aan spieëls of glasblaaie wat deel vorm van meubels of toerusting, en wat in
jou huis plaasvind.
Toevallige skade aan oudiovisuele toerusting
Jy word gedek vir toevallige skade wat in jou huis plaasvind aan televisiestelle, video-opnemers, dekodeerders en
klankreproduksietoerusting.
Meganiese, elektriese of elektroniese onklaarraking word egter uitgesluit.
Toevallige skade aan lugdrade en satellietskottels
Jy word gedek vir toevallige skade op jou perseel aan lugdrade, antennas en satellietskottels wat aan jou behoort.
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Huisinhoud
Traumaberadingsvoordeel
Ons betaal vir professionele berading om jou te help om die trauma te verwerk as jy die slagoffer was van diefstal,
poging tot diefstal, kaping of ‘n roofaanval.
Veeartsuitgawes en mediese voordeel
Ons betaal die vermelde mediese voordeel vir toevallige liggaamlike beserings aan enige:
○

persoon, uitsluitend jyself, veroorsaak deur jou huisdiere

○

gas of besoeker veroorsaak deur enige defek in jou huis

○

huishulp in die loop van hulle werksaamhede.

Ons betaal ook vir veeartsuitgawes aangegaan as gevolg van toevallige liggaamlike besering aan enige van jou
huisdiere wat veroorsaak word deur ’n ongeluk op ’n openbare pad.
Veiligheidswagte
As jy dit nodig ag om veiligheidswagte te huur vir beskerming van jou eiendom ná ’n versekerde voorval betaal ons
die koste, met dien verstande dat dit beide noodsaaklik en redelik is.
Verhoging van versekerde bedrag gedurende vakansieseisoen
Ons verhoog die versekerde bedrag van jou huisinhoud met 15% gedurende die vakanisetydperk van 15 Desember
tot 31 Januarie
Voltal (rolbal)
As jy ’n voltal behaal as ’n amateurrolbalspeler, betaal ons vir die tradisionele onthaaluitgawes wat gewoonlik
daarmee gepaard gaan. Die voltal moet deur die rolbalklub gesertifiseer word.
Waterlekkasie uit ondergrondse pype
Ons betaal vir bykomende heffings op jou munisipale waterrekening wat spruit uit lekkasie van ondergrondse pype
op jou perseel. Dit is aan die volgende voorwaardes onderworpe:
○

die bykomende heffing vir die jongste kwartaal moet die gemiddelde van die vorige vier kwartale met ten
minste 50% oorskry

○

die bykomende heffing is nie veroorsaak deur die volgende nie:
–

lekkende krane, waterverwarmers, toiletstelsels of swembaddens

–

verlies van water uit swembaddens of swembadpype

○

jou huis is nie vir meer as 60 agtereenvolgende dae onbewoon nie

○

jy moet dadelik die lek op jou eie koste opspoor en herstel

○

ons betaal nie vir meer as twee gebeure in enige 12-maande-tydperk nie.

Wilde bobbejane en ape
Ons betaal vir verlies van of skade aan die inhoud van jou huis wat deur wilde bobbejane of ape veroorsaak word.
Vir die doeleindes van hierdie klousule word wilde bobbejane en ape nie as ongediertes beskou nie.
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Huisinhoud
Yskas-inhoud
Ons betaal vir voedsel wat in jou ys- of vrieskas bederf as gevolg van ’n meganiese of elektriese brekasie, of as
gevolg van ’n langdurige kragonderbreking.
Hierdie dekking geld nie as jou krag afgesny is omdat jy nie jou rekening betaal het nie, of daar is beurtkrag, vir
minder as 24 uur, toegepas deur ‘n plaaslike owerheid.
Skade aan die ys- of vrieskas as gevolg van die verlies aan krag is nie gedek nie.
Raadpleeg jou skedule nou om te bepaal of hierdie beperkte dekking voldoende sal wees om die volle
vervangingskostes te dek in geval van verlies of skade. As jy van mening is dat hierdie perk onvoldoende is, kan jy
ons vir aanvullende dekking vra sodat ons die perk kan verhoog.
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Huisinhoud

Wat ons nie dek nie
Onklaarraking, ongediertes en vog
Ons dek jou nie vir verlies of skade wat veroorsaak word deur:
○

meganiese of elektriese onklaarraking (tensy spesifiek in die skedule vermeld)

○

ongediertes, insekte, muf, vogtigheid, nat of droë verrotting of enige ander geleidelikwerkende oorsaak.

Sekere spesifieke items
Waardepapiere, manuskripte, medaljes, lewende hawe, ens.
○

verhandelbare waardepapiere soos aktes, effekte, wissels, skuldbewyse en tjeks

○

manuskripte of dokumente van enige aard

○

vooruitbetaalde telefoonkaarte of selfoonkoopbewyse

○

motorvoertuie,

motorfietse,

bromponies,

gholfkarretjies,

driewielvoertuie,

vierwielmotorfietse,

woonwaens, sleepwaens en hulle vaste toebehore
○

vliegtuie, watervaartuie, hangsweeftuie en hulle toerusting

○

lewende hawe of enige ander diere

○

seldsame boeke of medaljes, seël of munt versamelings, tensy in die skedule gespesifiseer

○

enige item wat jy meer spesifiek in hierdie of enige ander polis verseker.

Verlies of skade uit nie-standaardkonstruksie
Jou polis is slegs geldig as jou huis en buitegeboue van standaardkonstruksie is – m.a.w. die mure en dak is solied
gebou uit materiaal soos baksteen, klip of metaal (sien omskrywing op bladsy 26). Enige uitsondering op hierdie
vereistes moet in die skedule gespesifiseer word.
Grasdak
Jy kan nie eis vir verlies of skade as jou huis ’n grasdak het nie, tensy dit spesifiek in jou skedule vermeld word nie.
Juwele, matte, ens. gedek tot 30%
Ons betaal nie meer as 30% van die versekerde bedrag vir verlies van of skade aan edelmetale of -stene, juwele,
horlosies, pelse, matte en tapyte nie.
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Huisinhoud

Jou uitdruklike verantwoordelikhede
Verwittig ons van enige adresverandering
Jy moet ons onmiddellik laat weet as jy permanent na ’n nuwe adres verhuis. Ons mag nuwe bepalings, premies
en voorwaardes instel.
Hou juwele in ‘n brandkas
Jy moet enige juwele en horlosies, met ‘n waarde hoër as die bedrag in die LIMIETLYS, in ‘n geslote muur- of vloergemonteerde brandkas hou wanneer dit nie gedra of gebruik word nie.
Verkry en bewaar bewyse van waarde
Voordat jou dekking begin, moet jy ons voorsien van waardasiesertifikate van ‘n geregistreerde juwelier of
waardeerder. As jy dit nie doen nie, betaal ons nie meer as die bedrag in die LIMIETLYS vir jou juwele, goud, silwer,
platinum, horlosies en edel- of halfedelstene nie.
Handhaaf minimum veiligheidsvereistes
Om te kwalifiseer vir diefstaldekking, moet die minimum veiligheidsvereistes vermeld in die skedule te alle tye op
jou perseel aangebring wees, ten volle onderhou en in werkende toestand:
diefwering en veiligheidshekke
○

alle vensters wat oopmaak, hortjiesvensters of dakligte moet deur diefwering beskerm word

○

veiligheidshekke moet aan alle buitedeure aangebring wees, en gesluit word wanneer jou huis onbewoon
gelaat word.

OF
alarmstelsel
○

die alarm moet gekoppel wees aan ’n 24-uur gewapende reaksie-eenheid

○

die alarm moet behoorlik funksioneer

○

dit moet geaktiveer wees wanneer jou huis onbewoon gelaat word

○

jy moet die generiese kode verander na jou eie unieke kode.

As jy onseker is oor watter veiligheidsvereistes van toepassing is, raadpleeg jou skedule.
Kontroleer die risikoprofiel van jou huurders
Jy moet ons so spoedig moontlik in kennis stel van enige veranderinge in die risikoprofiel van enige huurder
wat op jou perseel woon, byvoorbeeld as jou huurder die veiligheidsreëlings verander. In sulke gevalle mag ons
bykomende terme en voorwaardes instel.
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Huisinhoud
Moenie die eiendom onbewoon laat nie
Tensy ons daartoe ingestem het, mag jy nie eis vir diefstal uit jou huis of enige ander gebou op jou perseel as dit
vir langer as 60 agtereenvolgende dae gedurende enige 12-maande-kalendertydperk onbewoon gelaat word nie.
Ons mag ’n bykomende premie vra en verdere bepalings en voorwaardes instel.
Let daarop dat die teenwoordigheid van jou huishulpe op die perseel nie beteken dit is bewoon nie, selfs al bly
hulle in enige van die buitegeboue of in hulle huishoudelike woonkwartiere.
Definisie van “onbewoon”
Jou huis is onbewoon wanneer jy of enige van die persone wat normaalweg by jou woon almal uit is, en dit
leeg gelaat word – byvoorbeeld wanneer jy inkopies doen vir ’n paar uur, of vakansie hou vir ’n paar weke. Die
teenwoordigheid van jou huishulpe in die buitegeboue of huishoudelike woonkwartiere verander nie hierdie
omskrywing nie.
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Alle Risiko’s

Alle Risiko’s

Hierdie afdeling handel oor versekeringsdekking vir ’n wye reeks van
toevallige skade

Wat is “Alle Risiko’s”?
Dit dek ’n wye reeks van toevallige verlies of skade wat tipies weg van jou huis plaasvind. Dit behels gewoonlik
items wat jy aan jou persoon dra of saamdra soos horlosies, handsakke of bykomstighede. Die polisbewoording
is baie noukeurig rakende die soort verlies of skade wat gedek is, en vir watter van jou baie persoonlike items
jy mag eis.
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Sleutelterme om te verstaan
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Uitbetaling ná ‘n eis
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Waarvoor ons jou dek
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Watter items van jou eiendom is verseker
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Wat ons nie dek nie
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Jou uitdruklike verantwoordelikhede
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Alle Risiko’s

Sleutelterme om te verstaan
Jy/jou

Sluit jou gade in asook enige lid van jou onmiddellike familie wat normaalweg
by jou woon, en wat finansieel afhanklik is van jou

Ongespesifiseerde eiendom

Klerasie en persoonlike besittings wat deur jou gedra of saamgedra word.
Dit is gewoonlik lae-waarde items soos penne, grimering en handsakke.
Ongespesifiseerde eiendom kan ook sporttoerusting insluit

Gespesifiseerde eiendom

Enige item of besitting wat spesifiek gespesifiseer is in jou skedule. Dit is
gewoonlik items van hoë waarde soos juwele en horlosies

Maak seker jy verstaan die verskil tussen
ONGESPESIFISEERD EN GESPESIFEERD
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Uitbetaling ná ‘n eis
Hoeveel ons betaal
Ons betaal jou uit gebaseer op die vervangingskoste van enige verlore of beskadigde eiendom.

Vir enige eis onder Ongespesifiseerde Eiendom, betaal ons tot hoogstens 25% van die versekerde bedrag vir enige
een item. As jy ‘n versekerde bedrag van R10 000 gekies het, sal ons tot R2 500 (25%) betaal vir enige een item.

Vir enige eis onder die Gespesifiseerde eiendom betaal ons tot hoogstens die versekerde bedrag.

Raadpleeg nou jou skedule om jouself te vergewis van die items wat jy besluit het om onder Gespesifiseerde
eiendom te verseker. Dit is die items waarvoor jy ten volle sal kan eis.
Voorbeeld
Ongespesifiseerde eiendom
As jy jou horlosie verloor wat R2 500 kos om te vervang, en jou perk is R2 500 (25% van die versekerde bedrag),
betaal ons die volle R2 500.
Gespesifiseerde eiendom
As jy ’n ring verloor wat R20 000 kos om te vervang en dit is vir R20 000 verseker, betaal ons jou die volle
R20 000. As die ring vir slegs R16 000 gespesifiseer is, betaal ons slegs R16 000.

Pare en stelle
Ons betaal nie meer as die proporsionele waarde van ’n item wat deel is van ’n paar of stel nie. As jy byvoorbeeld
een oorring verloor, betaal ons slegs die waarde van daardie een oorring uit.

Jy betaal altyd die eerste bedrag of bybetaling
Jy betaal altyd die eerste bedrag van enige eiseskikking. Dit word die bybetaling genoem en verskyn in die
bybetalingskedule.
Voorbeeld
As jy suksesvol eis vir ‘n horlosie wat R2 000 kos om te vervang, en die bybetaling vir die eis is R250, betaal ons
jou ‘n netto bedrag van R1 750 uit.
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Alle Risiko’s
Wat gebeur as jy onderverseker is
As jy jou eiendom vir minder as vervangingswaarde verseker – jy is met ander woorde onderverseker – moet jy self
in geval van ‘n eis ‘n deel van die verlies dra. In die berekening hiervan, pas ons die beginsel van eweredigheid toe.
Voorbeeld
Jou diamantring is verseker vir R40 000, maar die vervangingskoste is R80 000. Dit beteken dat jy vir die helfte
(50%) onderverseker is. Indien R10 000 van die diamante verloor word, sal ons slegs die helfte van R10 000
uitbetaal – of R5 000. Insgelyks sal ons slegs die helfte van die vervangingswaarde van R80 000 betaal as die
ring verloor word – of R40 000.

48

HBM – BSG Persoonlike Polisbewoording – 23 Junie 2014

Alle Risiko’s

Waarvoor ons jou dek
Verlies of skade wêreldwyd
Ons dek jou vir verlies of skade enige plek in die wêreld, deur enige toevallige oorsaak wat nie spesifiek in hierdie
afdeling uitgesluit word nie.

Dit sluit selfs verlies of skade in wat plaasvind terwyl jy oorsee reis, solank die reis nie ses maande oorskry nie.

Indien jy vir langer as ses maande oorsee is, geld jou Alle Risiko’s-dekking slegs in Suid-Afrika.
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Alle Risiko’s

Watter items van jou eiendom is verseker
Ongespesifiseerde eiendom
Ongespesifiseerde eiendom beteken klerasie en persoonlike besittings wat normaalweg aan, of deur jou gedra
word. Dit sluit sporttoerusting in – maar jy kan nie eis as dit breek terwyl jy speel nie.
Die volgende items van ongespesifiseerde eiendom is nie gedek nie:
○

voertuig-klanktoerusting, selfone, kassetbande of enige ander elektroniese toestel of skyf wat in die hand
gehou kan word

○

seël- of muntversameling

○

kampeertoerusting, of die inhoud van woonwaens

○

trapfietse

○

eiendom wat meer spesifiek verseker is.

Indien jy dekking benodig vir enige van die items, moet jy hulle spesifiseer.
Gespesifiseerde eiendom
Enige item wat spesifiek in jou skedule gespesifiseer is, is gedek.
Dit sluit karavaaninhoud soos huishoudelike goedere in, hetsy in die karavaan of die sytent.
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Wat ons nie dek nie
Die volgende spesifieke items
Onder geen omstandighede dek ons die volgende items nie:
○

voertuie, motorfietse, bromponies, driewielvoertuie, vierwielmotorfietse, gholfkarretjies, sleepwaens,
woonwaens, sweeftuie, vliegtuie of plesiervaartuie – of enige van hulle onderdele of toebehore

○

geld, kredietkaarte, debietkaarte, telefoonkaarte, aktes, verbande, wissels, skuldbewyse, tjeks, sekuriteite
vir geld, manuskripte of dokumente van enige aard

○

rekenaartoerusting en -toebehore (skoot-, notaboek-, handpalmrekenaars, iPads, ens.)

○

kameras en fotografiese toerusting wat vir professionele doeleindes of vir beloning gebruik word.

Die volgende gebeure
Ons dek jou nie vir verlies of skade wat veroorsaak word deur:
○

termiete, insekte, ongediertes, motte of dampe

○

gebreke of defekte, ongeag of dit ontdek is toe die item nuut was of daarna

○

skommelings in atmosferiese of klimaatstoestande, of die uitwerking van lig

○

enige proses van skoonmaak, kleuring of opknapping

○

die bars, roes, korrosie of geleidelike agteruitgang van enige vuurwapen

○

foutiewe ontwerp, spesifikasie, konstruksie of materiaal

○

gebrek aan onderhoud of opgradering

○

‘n virus of boosware (skadelike sagteware soos virusse en Trojane)

○

splintering, skraping, induik of brekasie van porselein of soortgelyke broos artikels

○

diefstal uit ’n onbewaakte voertuig tensy:

○

–

die voertuig behoorlik gesluit is, en

–

die versekerde eiendom buite sig versteek, en nie vir die publiek sigbaar is nie, en

–

daar duidelike tekens van kragdadige toegang tot die voertuig is

diefstal van trapfietse (of enige onderdele daarvan) tensy dit toegesluit is in ’n gebou, of veilig vasgesluit
is aan ’n onbeweegbare voorwerp

○

elektriese, elektroniese of meganiese brekasie, tensy dit gepaard gaan met ander versekerde skade nie.
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Alle Risiko’s

Jou uitdruklike verantwoordelikhede
Wees bewus van jou verantwoordelikhede
Sommige van die bepalings hieronder vereis spesifieke optrede van jou kant. In dié gevalle moet jy doen wat van
jou vereis word, anders mag ons jou eis weier.
Bewaar jou juwele in ’n kluis
Wanneer jy nie jou juwele of horlosies dra of gebruik nie, moet jy dit in ‘n geslote muur- of vloergemonteerde
kluis hou. Dit is slegs van toepassing op dié juwele en horlosies met ‘n waarde hoër as die bedrag in die LIMIETLYS.
Voorsien ons van juweliersertifikate
Voordat jou dekking begin, moet jy ons voorsien van ‘n waardasiesertifikaat vanaf ‘n geregistreerde juwelier of
waardeerder vir al jou juwele. Indien jy dit nie doen nie betaal ons hoogstens die bedrag in die LIMIETLYS vermeld,
vir juweliersware, goud, silwer, platinum, horlosies en edel- of halfedelstene.
Juweliersware wat in ‘n bankbewaarkluis gehou word
Indien items in ‘n bankbewaarkluis gehou word, en in die skedule aangedui word as “BANK”, is dit slegs gedek
indien die items in die bewaarkluis was ten tye van die verlies, diefstal of skade.
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Geboue

Geboue

Hierdie afdeling handel oor versekering vir die struktuur en vaste
toebehore van jou huis

Wat word bedoel met “gebou”?
Die gebou is hoofsaaklik die struktuur van jou huis – van die fondasies en vloere tot die mure, plafonne en dak.
Dit sluit alle soliede infrastruktuur op die perseel in, van hekke tot swembaddens, asook die pype, en vaste en
los toebehore wat daaraan geheg is.
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Sleutelterme om te verstaan
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Uitbetaling ná ‘n eis
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Waarvoor ons jou dek

59

Ons dek jou ook vir

62

Bykomende dekking wat jy kan aanvra

66

Wat ons nie dek nie
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Jou uitdruklike veranwoordelikhede
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Geboue

Sleutelterme om te verstaan
Jy/jou

Die persoon in wie se naam die polis uitgereik is

Gebou

Jou privaat woning van standaardkonstruksie, met al sy infrastruktuur, los en
vaste toebehore (sien volledige lys hieronder)

Risiko-adres

Die adres in die skedule

Standaardkonstruksie

Beteken dat alle geboue gebou is met:
○

mure van baksteen, klip of beton

○

dakke van leiklip, teëls, beton, asbes of metaal

Die gebou sluit in:
o
o
o
o
o
o

buitegeboue, huiseienaar se los en vaste toebehore
water, riool, elektrisiteit- en gasverbindings
paadjies en opritte van stene, beton, plaveistene, asfalt of klip (nie gruis nie)
mure, hekke en heinings (uitgesluit geplante heinings)
swembaddens (draagbare of swembaddens bokant grondvlak uitgesluit)
vaste watersuiweringsinstallasie en waterpompmasjinerie (outomatiese swembadskoonmaak-apparate
uitgesluit)

o
o
o

swembadnette en -bedekkings
tennisbane, saunas en spabaddens
alternatiewe energie eenhede soos son-waterverhitters, fotovoltaïese selle en vaste kragopwekkers
(indien dit in die skedule aangedui word as gedek).
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Uitbetaling na ‘n eis
Hoeveel ons betaal
Ons betaal jou uit gebaseer op die vervangingswaarde van die beskadigde gedeelte van jou geboue.
Voorbeeld
As jy eis vir ’n nuwe muur wat R10 000 kos om te vervang, betaal ons R10 000 sodat jy ’n nuwe een kan bou,
selfs al is die beskadigde muur oud en baie minder werd.

Jy betaal altyd die eerste bedrag of bybetaling
Jy moet altyd die eerste bedrag van enige eiseskikking betaal. Dit word die bybetaling genoem en verskyn in die
bybetalingskedule.
Voorbeeld
Sou jy ‘n wettige eis van R20 000 hê om jou swembad te herstel en jou bybetaling is R1 000, betaal ons jou ‘n
netto bedrag van R19 000 uit.

Wat gebeur as jy onderverseker is
As jy jou huis vir minder as vervangingswaarde verseker – jy is m.a.w. onderverseker – moet jy self in geval van ‘n
eis ‘n deel van die verlies dra. In die berekening hiervan, pas ons die beginsel van eweredigheid toe.
Voorbeeld
Jou gebou is vir R200 000 by ons verseker, maar die vervangingskoste van die gebou is R400 000.
Dit beteken dat jy vir die helfte (50%) onderverseker is. Jy is met ander woorde slegs verseker vir die helfte van
enige eis wat jy ooit instel.
As jou gebou dus in ’n storm beskadig word en dit kos R50 000 om te herstel, betaal ons jou slegs die helfte
van R50 000 uit, naamlik R25 000.
Dit staan bekend as die beginsel van eweredigheid.

Jou bank mag ’n deel neem van jou uitbetaling
Die finansiële instansie wat jou gebou finansier, het altyd die eerste aanspraak op ’n uitbetaling as dit die enigste
manier is om jou uitstaande skuld te delg.
As jou gebou deur ’n bank of goedgekeurde kredietverskaffer gefinansier word, moet jy besef dat hulle die reg het
om jou versekeringsuitbetaling te gebruik om jou uitstaande skuld te delg.
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Herbou van jou huis
As jou beskadigde gebou in sy geheel herbou moet word, en jy verkies om dit self te doen, betaal ons jou vir die
koste om dit te herbou. Jy kan die huis op dieselfde perseel, of elders herbou soos jy verkies. Dit is onderhewig aan
die volgende voorwaardes:
○

die herbouing moet binne 6 maande begin

○

die totale koste mag nie hoër wees as die koste om die huis tot sy oorspronklike toestand te herstel nie

○

ons maak geen betaling aan jou voordat jy die koste werklik aangegaan het nie

○

jy moet bevredigende reëlings tref om jou berekende gedeelte van die verlies te betaal voordat herbouing
begin. As jy byvoorbeeld R50 000 moet betaal vir jou gedeelte van die skade, moet jy kan bewys dat jy die
fondse beskikbaar het voordat die werk kan begin.
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Geboue

Waarvoor ons jou dek
Ons dek jou vir verlies van of skade aan jou gebou wat deur die volgende versekerde voorvalle veroorsaak word,
onderworpe aan perke en voorwaardes:

1.

Brand
–

2.

Weersomstandighede
–

3.

60

Botsing met die gebou; vallende bome

60

Oorloop van waterapparate; olielekkasie

60

Kwaadwillige beskadiging
–

7.

Aardbewing, uitgesluit mynskuddings

Lekkasie, oorstroming
–

6.

60

Botsing
–

5.

Storm, wind, water, hael, ens.

Aardbewing
–

4.

Brand, weerlig of ontploffing 60

Bedoeling om skade te veroorsaak

61

Diefstal
–

van enige deel van die gebou
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1.

Brand
Brand, weerlig of ontploffing
Jy word gedek vir skade aan die gebou wat veroorsaak word deur brand, weerlig of ontploffing.

2.

Weersomstandighede
Storm, wind, water, hael, ens.
Jy word gedek vir skade aan die gebou wat deur storms veroorsaak word, asook gepaardgaande aktiwiteit
soos wind, water, sneeu, oorstroming en hael.
Dit sluit egter verlies of skade uit:
○

aan hekke, omheinings of keermure

○

wat veroorsaak word deur beweging van die grond wat die gebou onderstut, selfs al is dit
veroorsaak deur storm of oorstroming. Hierdie uitsluiting is nie van toepassing op verwydering
van grond, wat die gebou onderstut, deur lopende grondwater nie.

3.

Aardbewing
Aardbewing, uitgesluit mynskuddings
Jy word gedek vir skade aan die gebou wat spruit uit aardbewings. Dit sluit egter aardskudding uit wat
deur mynwerksaamhede veroorsaak word.

4.

Botsing
Botsing met die gebou; vallende bome
Jy word gedek vir skade aan die gebou wat deur onverwagse botsing veroorsaak word. Voorbeelde is ’n
boom wat op jou huis val of ’n muur wat op ’n deel van jou huis ineenstort. Die dekking geld nie as die
voorval veroorsaak word deur eksterne agente – byvoorbeeld boomkappers of bouers – in die loop van
werk wat hulle vir jou verrig nie.

5.

Lekkasies, oorstroming en water
Oorloop van watertoestelle; olielekkasie
Jy word gedek vir skade aan die gebou veroorsaak deur lekkasie en oorstroming. Voorbeelde is pype wat
bars, oorloop van watertenks, oopbars van waterverwarmers en plotselinge lekkasie uit olieverwarmers.
Dit sluit skade aan pype, waterverwarmers en olieverwarmers in tot hoogstens die bedrag in die LIMIETLYS
vermeld.
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Geboue
6.

Kwaadwillige beskadiging
Kwaadwillige beskadiging gebeur wanneer iemand anders as jy of enige van jou begunstigdes, ‘n daad
pleeg wat spesifiek bedoel is om jou skade aan te doen.
‘n Voorbeeld is iemand wat opsetlik graffiti op jou muur verf.
Jy is nie gedek vir kwaadwillige beskadiging nie indien:

7.

○

jy jou woning uitleen, huur of onderverhuur; of

○

jou woning onbewoon laat vir meer as 60 dae gedurende enige 12-maande-tydperk.

Diefstal
Van enige deel van die gebou
Jy word gedek vir diefstal (of poging daartoe) van enige deel van die gebou – byvoorbeeld, die hekmotor
vanaf jou voorhek, die stene van jou oprit of die vaste matte in jou huis.
Daar moet duidelike tekens van kragdadige betreding of verlating van die gebou wees indien die gebou
geleen, uitverhuur of onderverhuur word aan meer as 3 betalende gaste of loseerders.
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Ons dek jou ook vir
Aanspreeklikheid teenoor derde partye

63

Glas en sanitêre ware

63

Hek- en motorhuismotor

63

Huur

63

Insakking en grondverskuiwing – beperkte dekking

63

Nooddienste

64

Openbare toevoer en hooftoevoer

64

Opsporing van waterlekkasies

64

Skade aan tuine

64

Sloping en professionele fooie

65

Veiligheidswagte

65

Verwydering van omgevalde bome

65

Waterlekkasie

65

Waterpompmasjinerie

65

Wilde bobbejane en ape
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Geboue
Bo en behalwe die standaarddekking wat in die voorafgaande bladsye uiteengesit is, word jy ook vir die volgende
gedek, onderworpe aan die perke in die LIMIETLYS.
Aanspreeklikheid teenoor derde partye
As gebou-eienaar word jy verseker vir aanspreeklikheid teenoor derde partye, soos lede van die publiek. Die
besonderhede word in die afdeling Persoonlike Aanspreeklikheid op bladsy 106 beskryf.
Glas en sanitêre ware
Ons betaal vir die herstel of vervanging van toevallige skade of breekskade aan vaste glas (byvoorbeeld spieëls) en
sanitêre ware (byvoorbeeld wasbakke, toiletbakke), tensy dit die gevolg is van afsplintering, skrape of ontsiering
Hierdie dekking geld egter nie indien die gebou:
○

ongemeubileerd of onbewoon is nie

○

of enige buitegebou struktureel verander word nie.

Hek- en motorhuismotor
Ons betaal vir die herstel of vervanging van jou elektriese hek- of motorhuismotor in geval van toevallige skade.
Huur
As jou huis onbewoonbaar raak as gevolg van skade aan jou gebou na ‘n versekerde voorval, dek ons jou vir
die huurgeld van soortgelyke alternatiewe akkommodasie. Dié dekking is slegs van krag totdat jou huis weer
bewoonbaar is.
Insgelyks, as enige gebou op jou perseel vir jou huurinkomste verdien – byvoorbeeld ’n kothuis – onbewoonbaar
raak dek ons jou vir die verlies van daardie huurgeldinkomste. Die dekking geld slegs totdat die betrokke gebou
weer bewoonbaar is.
Hierdie dekking geld nie wanneer die gebou of enige van die buitegeboue struktureel verander word nie.
Insakking en grondverskuiwing
Beperkte dekking
Jy word gedek vir verlies van of skade aan jou gebou veroorsaak deur insakking, grondverskuiwing of opwelling
van grond wat dit onderstut. Jy word egter nie gedek nie as dit veroorsaak word deur:
○

normale vassakking, krimping of uitsetting van die gebou

○

strukturele veranderings, aanbouings of herstelwerk

○

die kompaktering van opvulwerk

○

defektiewe of foutiewe ontwerp, materiaal of vakmanskap

○

uitgrawings anders as mynwerksaamhede

○

verwydering of verswakking van die stutte van jou gebou

○

krimping of uitsetting van grond, klei of soortgelyke tipes grond

○

vogtigheid of klamheid nie.
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Hierbenewens is ons ook nie aanspreeklik vir:
○

verlies van of skade aan swembaddens en sieromranding, tennisbane, terrasse, patio’s, paaie, opritte,
septiese- of riooltenks, riole, watervore, mure, hekke, pale en heinings, steun- en skermmure – tensy die
gebou terselfdertyd deur dieselfde versekerde voorval beskadig word

○

verlies van of skade aan soliede vloerblaaie of enige deel van die gebou as gevolg van die beweging van
die vloerblaaie, tensy die fondament wat die buitemure ondersteun terselfdertyd deur dieselfde voorval
beskadig word

○

skade wat bestaan het voor jou dekking ’n aanvang geneem het

○

werk wat noodsaaklik is om verdere verlies of skade as gevolg van insakking, grondverskuiwing of
opwelling te voorkom nie, tensy daar geskikte ontwerp voorsorgmaatreëls toegepas is gedurende die
oorspronklike oprigting van die gebou, of enige daaropvolgende aanbouings.

Indien so versoek, moet jy bewys dat die verlies of skade veroorsaak is deur insakking, grondverskuiwing of
opwelling.
Insakking, grondverskuiwing en opwelling
Insakking dui op wegsakking – dit is die vertikale, afwaartse beweging van grond. Dit sluit insakking in, wat ’n
laterale beweging is.
Grondverskuiwing beteken ’n massa grond wat afwaarts gly. Dit is in effek ’n klein aardstorting en gebeur
gewoonlik teen ’n helling.
Opwelling beteken die opwaartse beweging van grond wat die gebou onderstut.

Nooddienste
Ons betaal vir die kostes wat deur enige nooddiensteverskaffer – soos die brandweer – gehef word om op ’n
versekerde voorval te reageer.
Openbare toevoer en hooftoevoer
Ons betaal vir die verlies van of skade aan water-, riool-, gas-, elektrisiteit- of telefoon-verbindings wat aan jou
behoort of waarvoor jy verantwoordelik is, tussen jou huis en die openbare toevoerlyn.
Opsporing van waterlekkasies
Ons betaal vir die koste om die oorsprong van ’n waterlekkasie op te spoor, met dien verstande dat dit ontstaan
nadat jou dekking begin het.
Skade aan tuine
Ons betaal vir die heruitleg van jou tuin en vervanging van enige bome, struike of plante ná ’n eis. Ons betaal egter
nie as die skade deur hael of boubedrywighede veroorsaak is nie.
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Sloping en professionele fooie
As jou huis gesloop moet word as gevolg van ’n eiseskikking, betaal ons die volgende bykomende koste wat jy
moontlik moet aangaan, op voorwaarde dat jy ons skriftelike toestemming verkry:
○

sloping van die gebou, puinverwydering en oprigting van skuttings vereis vir boubedrywighede

○

fooie vir die dienste van argitekte, bestekopnemers, raadgewende ingenieurs en plaaslike owerhede

○

enige optredes deur ’n openbare owerheid vereis.

Veiligheidswagte
As jy dit nodig ag om veiligheidswagte te huur vir beskerming van jou eiendom ná ’n versekerde voorval, betaal
ons die koste, met dien verstande dat dit noodsaaklik en redelik is.
Verwydering van omgevalde bome
Ons betaal vir die koste om omgevalde bome van jou perseel te verwyder ná ’n versekerde voorval. Dit is op
voorwaarde dat die koste noodsaaklik en redelik is en dat ons vooraf skriftelike toestemming gegee het. Jy mag
slegs een keer elke 12 maande eis.
Waterlekkasie uit ondergrondse pype
Ons betaal vir bykomende heffings op jou munisipale waterrekening wat spruit uit lekkasie van ondergrondse pype
op jou perseel. Dit is aan die volgende voorwaardes onderworpe:
○

die bykomende heffing vir die jongste kwartaal moet die gemiddelde van die vorige vier kwartale met ten
minste 50% oorskry

○

die bykomende heffing is nie deur die volgende veroorsaak nie:
–

lekkende krane, waterverwarmers, toiletstelsels of swembaddens

–

verlies van water uit swembaddens of swembadpype

○

jou huis is nie onbewoon vir meer as 60 agtereenvolgende dae nie

○

jy moet dadelik die lek, op jou eie koste, opspoor en herstel

○

ons betaal nie vir meer as twee gebeure in enige 12-maande-tydperk nie.

Waterpompmasjinerie
Ons betaal vir toevallige vernietiging of skade aan huishoudelike, vaste waterfiltreerder- of waterpomp-masjinerie.
Dit sluit outomatiese swembadskoonmakers asook slytasie uit.
Wilde bobbejane en ape
Ons betaal vir verlies van of skade aan jou gebou wat deur wilde bobbejane of ape veroorsaak word. Vir die
doeleindes van hierdie klousule word wilde bobbejane en ape nie as ongediertes beskou nie.
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Bykomende dekking wat jy kan aanvra
Slegs van toepassing indien gespesifiseer
Die dekking hieronder is nie outomaties ingesluit nie. Dit geld slegs indien jy dit uitdruklik versoek het – m.a.w. dit
word as gedek in die skedule aangedui.
Insakking en grondverskuiwing
Uitgebreide dekking
Jy word gedek vir verlies van of skade aan jou gebou veroorsaak deur insakking, grondverskuiwing of opwelling
van grond wat dit onderstut. Jy word egter nie gedek nie as dit veroorsaak word deur:
○

normale vassakking, krimping of uitsetting van die gebou

○

strukturele veranderings, aanbouings of herstelwerk

○

die kompaktering van opvulwerk

○

defektiewe of foutiewe ontwerp, materiaal of vakmanskap

○

uitgrawings anders as mynwerksaamhede

○

verwydering of verswakking van die stutte van jou gebou nie.

Ons is ook nie aanspreeklik vir verlies van of skade aan septiese tenks, riooltenks, riole en watervore nie, tensy die
gebou terselfdertyd deur dieselfde voorval beskadig word. Skade wat reeds bestaan het by die aanvang van die
dekking word nie gedek nie.
Indien so versoek, moet jy bewys dat die verlies of skade veroorsaak is deur insakking, grondverskuiwing of
opwelling.
Insakking, grondverskuiwing en opwelling
Insakking dui op wegsakking – dit is die vertikale, afwaartse beweging van grond. Dit sluit insakking in, wat ’n
laterale beweging is.
Grondverskuiwing beteken ’n massa grond wat afwaarts gly. Dit is in effek ’n klein aardstorting en gebeur
gewoonlik teen ’n helling.
Opwelling beteken die opwaartse beweging van grond wat die gebou onderstut.
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Wat ons nie dek nie
Verlies of skade veroorsaak deur
Gebrek aan instandhouding, nie-standaardkonstruksie, niemand tuis nie, ens.
Ons dek nie verlies of skade veroorsaak:
○

deur gebrek aan instandhouding van die gebou

○

deurdat die gebou onbewoon is vir meer as 60 agtereenvolgende dae gedurende enige 12-maande
tydperk, tensy ons daartoe ingestem het (sien omskrywing hieronder)

○

deur defektiewe ontwerp, spesifikasie, konstruksie of materiaal nie.

Ons dek nie verlies of skade aan die gebou as dit van nie-standaardkonstruksie is nie (sien omskrywing op bladsy
56), tensy dit spesifiek in jou skedule vermeld word.
Omskrywing van “onbewoon”
Jou huis is onbewoon as jy of enige van die persone wat normaalweg by jou woon almal uit is en dit onbewoon
gelaat word – byvoorbeeld om inkopies te doen vir ’n paar ure of met vakansie gaan vir ’n paar weke. Die
teenwoordigheid van jou huishulpe in die buitegeboue of huishoudelike woonkwartiere verander nie hierdie
omskrywing nie.
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Jou uitdruklike verantwoordelikhede
Kontroleer die risikoprofiel van jou huurders
Jy moet ons so spoedig moontlik in kennis stel van enige veranderinge in die risikoprofiel van enige huurder wat
op jou perseel woon. In sulke gevalle mag ons bykomende terme en voorwaardes instel.
Laat weet ons van verbeteringe aan jou huis
Indien jy die waarde van jou huis verhoog deur veranderinge, uitbreidings of verbeteringe, verhoog ons jou dekking
met tot 20%, op voorwaarde dat jy ons onmiddelik laat weet en enige addisionele premie betaal.
Voldoen aan bouregulasies
Jy moet alle redelike voorsorgmaatreëls tref om te verseker dat die gebou voldoen aan nasionale bouregulasies, en
dat jou bouplanne deur jou plaaslike owerheid goedgekeur is.
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Persoonlike rekenaars

Persoonlike Rekenaars

Hierdie afdeling handel oor versekeringsdekking vir jou persoonlike rekenaar

Wat is jou “persoonlike rekenaar”?
Dit verwys na jou tafelrekenaar of skootrekenaar, asook sagteware en verwante toebehore soos drukkers en
skerms.
Die dekking hier is nie slegs vir toevallige skade nie, maar ook elektroniese onklaarraking, soos ’n hardeskyf wat
omval.
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Sleutelterme om te verstaan

72

Uitbetaling ná ’n eis

73

Waarvoor ons jou dek

74

Wat ons nie dek nie
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Sleutelterme om te verstaan
Jy/jou

Sluit jouself, jou gade en enige lid van jou onmiddellike familie in wat normaalweg
by jou woon, en wat finansieel van jou afhanklik is

Rekenaar

Jou rekenaar self, asook die monitor, sleutelbord, randapparatuur en enige
gespesifiseerde programme of sagteware
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Uitbetaling na ‘n eis
Hoeveel ons betaal
Ons betaal jou uit gebaseer op die vervangingskoste van ‘n beskadigde of verlore rekenaar, tot hoogstens die
versekerde bedrag vermeld in die skedule.
Hoe ons betaal
Ons kan besluit om jou rekenaar te vervang; alternatiewelik, betaal ons jou uit sodat jy self ’n nuwe een kan koop
as ons dit nie kan herstel nie.
Voorbeeld
As jy jou skootrekenaar verloor wat R8 000 kos om te vervang, betaal ons jou R8 000 uit of koop vir jou ’n
nuwe een.

Jy betaal altyd die eerste bedrag of bybetaling
Jy moet altyd die eerste gedeelte van enige eiseskikking betaal. Dit word die bybetaling genoem en word in die
bybetalingskedule uiteengesit.
Voorbeeld
As jy suksesvol R8 000 eis vir ’n verlore skootrekenaar en jou ’n bybetaling is R1 000, betaal ons jou ’n netto
bedrag van R7 000 uit.

Wat gebeur as jy onderverseker is
As jy jou rekenaar vir minder as vervangingswaarde verseker – jy is met ander woorde onderverseker – moet jy self
in geval van ‘n eis ‘n deel van die verlies dra. In die berekening hiervan, pas ons die beginsel van eweredigheid toe.
Voorbeeld
Jou skootrekenaar is vir R6 000 by ons verseker, maar die vervangingskoste van die rekenaar is R12 000.
Dit beteken dat jy vir die helfte (50%) onderverseker is. So as dit R8 000 kos om die rekenaar reg te maak, betaal
ons slegs die helfte uit van R8 000, dus R4 000. Insgelyks, indien die skootrekenaar gesteel word, betaal ons
slegs die helfte van die R12 000 vervangingskoste, dus R6 000.

Ses maande om jou rekenaar te vervang
As jy verkies om jou verlore of beskadigde rekenaar te vervang, het jy ses maande grasie om dit te doen. Sodra die
grasietydperk verby is, betaal ons jou slegs die markwaarde van die rekenaar voor die verlies of skade.
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Waarvoor ons jou dek
STANDAARDDEKKING
Toevallige verlies of skade
Ons dek jou vir toevallige verlies of skade enige plek in die wêreld, deur enige oorsaak wat nie spesifiek uitgesluit
word nie.
Jy is byvoorbeeld gedek as jy jou rekenaar laat val en dit breek, koffie daarop stort of as dit by jou huis of by die
werk gesteel word.
BYKOMENDE DEKKING
Perke is van toepassing
Jy kan ook die volgende bykomende dekking kies; maar let daarop dat enige uitbetaling vir hierdie dekking beperk
is tot die gespesifiseerde bedrae in die LIMIETLYS.
Herinstel van data
Hierdie is noodsaaklike koste en uitgawes deur jou aangegaan vir die herstelling van data of rekenaarprogramme
wat deur toevallige uitwissing verloor is. Dit is op voorwaarde dat die verlore data of programme nie veroorsaak
is deur:
○

programfoute

○

’n virus of boosware (skadelike sagteware soos ‘n virus of Trojaan)

○

opsetlike kansellasie, datakorrupsie of foutiewe invoere.

Versoenbaarheid van jou ou en nuwe rekenaar
As deel daarvan om jou nuwe rekenaar aan die gang te kry, dek ons ook die redelike koste wat aangegaan word
om te verseker dat dit ten volle versoenbaar is met jou ou rekenaar.
Dit mag byvoorbeeld nodig wees om elemente van jou nuwe rekenaar te verander, gelisensieerde programme te
vervang of data te herstel wat op jou rekenaar ontoeganklik geraak het.
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Wat ons nie dek nie
Enige van die volgende spesifieke scenario’s:
Jy word nie vir enige van die volgende gedek nie:
○

as jy jou rekenaar gebruik vir enige ander doel as persoonlik, vir jou tuisnywerheid of professionele
tuisgebruik

○

verlies of skade waarvoor daar reeds voorsiening gemaak is deur ’n instandhouding- of bruikhuurkontrak

○

diefstal by jou werkplek, tensy daar duidelike tekens van kragdadige betreding of verlating van die gebou
is

○

enige verlies uit ’n onbewaakte voertuig, tensy daar duidelike tekens is van kragdadige betreding van die
geslote bagasiebak of kompartement waarin die item versteek was

○

○

verlies of skade as gevolg van:
–

die ontstaan van swak kontakte of die skraping van geverfde of gepoleerde oppervlakke

–

enige proses van skoonmaak, instandhouding of opgradering

–

enige tipe virus of boosware (skadelike programmatuur soos virusse of Trojane)

onderdele met ’n kort lewensduur, tensy dit veroorsaak is deur ander versekerde skade aan die rekenaar
wat gelyktydig plaasgevind het

○

enige verlies omdat jy nie jou beskadigde rekenaar kan gebruik nie

○

skade of aanspreeklikheid van enige aard waarvoor ons hier nie spesifiek voorsiening maak nie.

HBM – BSG Persoonlike Polisbewoording – 23 Junie 2014

75

76

HBM – BSG Persoonlike Polisbewoording – 23 Junie 2014

Motor

Motor

Hierdie afdeling handel oor versekeringsdekking vir jou motorvoertuig

Wat is ’n “motorvoertuig”?
Dit is die voertuig wat jy gewoonlik bestuur. Dit kan ’n motor of ’n 4x4 wees. Die versekeringsdekking is nie
slegs op die voertuig van toepassing nie, maar ook verwante voorvalle soos padbystand, onklaarraking en
noodhotelverblyf.
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Sleutelterme om te verstaan
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Voorwaardes van gebruik vir jou voertuig
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Wat nie gedek word nie

82

Jou uitdruklike verantwoordelikhede
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–

Omvattende dekking
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–

Derdeparty-, brand- en diefstaldekking
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–

Derdeparty-dekking alleenlik

78

102

HBM – BSG Persoonlike Polisbewoording – 23 Junie 2014

Motor

Sleutelterme om te verstaan
Jy/jou

Sluit jouself, jou gade en enige lid van jou onmiddellike familie in wat normaalweg
by jou woon, en wat finansieel van jou afhanklik is

Derde party

Iemand anders as jyself wat by ’n versekerde voorval betrokke is – byvoorbeeld,
’n beseerde voetganger of die bestuurder van ’n voertuig wat in ’n ongeluk met
jou betrokke was

Afskrywing

Jou voertuig is so erg beskadig dat dit nie ekonomies herstel kan word nie; of dit
is gesteel en kan nie teruggevind word nie

Voertuig – volledige omskrywing
Jou voertuig sluit alle onderdele en bybehore in. Dit mag enige van die volgende wees:
o

‘n privaat motor, minibus of soortgelyke voertuig wat ontwerp is om tot 12 persone te vervoer,
insluitende die bestuurder

o

‘n stasiewa, motorwoonwa, 4x4-voertuig, 4x2-voertuig of ’n ligte afleweringsvoertuig, met ’n bruto
voertuigmassa van nie meer as 3 500 kg nie

o

‘n sleepwa of woonwa wat nie self-aangedrewe is nie en wat ontwerp is of aangepas is om gesleep te
word deur ‘n voertuig soos hierbo beskryf

o
o
o

‘n motorfiets, bromponie, vierwielmotorfiets, driewielvoertuig
’n gholfkarretjie
enige vervangingsvoertuig wat gehuur, gebruikhuur of tydelik deur jou gebruik word, terwyl jou
voertuig buite gebruik is vir doeleindes van herstel, instandhouding of opknapping, tot hoogstens die
versekerde bedrag in die skedule.
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Voorwaardes vir gebruik van jou voertuig
Hoe jy jou voertuig mag gebruik
Hierdie versekeringspolis omskryf sorgvuldig hoe jy jou voertuig mag gebruik sodat die dekking geldig bly.

Daar is drie gebruiksklasse:
○

Privaat
Privaat gebruik (sosiaal, huishoudelik, plesier), sowel as noodgebruik na en van jou werkplek.

○

Privaat en werk
Privaat gebruik (sosiaal, huishoudelik, plesier), sowel as gebruik na en van jou werkplek.

Let daarop dat in beide bogenoemde gebruiksklasse, die volgende gebruike uitgesluit word:
Besigheid of professionele doeleindes; handelsreise; uithuur van die voertuig; vervoer van passasiers wat huurgeld
of reisgeld betaal; bestuurlesse teen vergoeding; renjaery; spoed- of ander wedrenne; tydrenne; proefritte; of
terwyl die voertuig onder die toesig en beheer van die motorhandel is vir enige doeleinde ander as opknapping,
instandhouding of herstel van die voertuig.
○

Privaat, werk en besigheid
Privaat gebruik (sosiaal, huishoudelik, plesier), alle gebruik na en van jou werkplek, asook besigheids- of
professionele gebruik.

Dit sluit egter nie in:
Uithuur van die voertuig; vervoer van passasiers wat huurgeld of reisgeld betaal; bestuurslesse teen vergoeding;
renjaery; spoed- of ander wedrenne; tydrenne; proefritte; of terwyl die voertuig onder die toesig en beheer van die
motorhandel is vir enige doeleinde ander as opknapping, instandhouding of herstel van die voertuig nie.

As jy onseker is oor die gebruiksklas wat op jou voertuig van toepassing is, raadpleeg asseblief jou skedule.
Geen vervoer van plofstowwe of gevaarlike goedere
Jy mag onder geen omstandighede jou voertuig gebruik om plofstowwe of gevaarlike goedere te vervoer nie.
Voorbeelde van sulke goedere is nitrogliserien of dinamiet; chemikalieë of saamgeperste gas; vloeibare gas;
gevaarlike afvalstowwe en vloeibare petroleum.
Geen gebruik as koerier of vervoerkontrakteur
Jy mag, onder geen omstandighede, jou voertuig as ’n koerier of vervoerkontrakteur gebruik nie.
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Geen vervoer van reisgeldbetalende passasiers
Jy word nie toegelaat om jou voertuig te gebruik as ’n bus of taxi om reisgeldbetalende passasiers te vervoer nie.
As jy gereeld ander partye ’n saamrygeleentheid gee, en hulle betaal jou, mag daardie betaling slegs vir uitgawes
wees wat aangegaan word; dit moet nie wins insluit nie. In sodanige geval word die passasiers nie as reisgeldbetalend
beskou nie. ’n Voorbeeld van so ’n reëling is saamryklubs of motorpoele.
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Wat ons nie dek nie
SPESIFIEKE UITSONDERINGS
Risiko's vir jou eie rekening
Ons dek nie verlies van of skade aan jou voertuig as gevolg van die volgende risiko’s nie:
○

waardevermindering; slytasie; geleidelikwerkende oorsake; meganiese, elektriese of elektroniese
onklaarraking, weiering of brekasie

○

skade aan die enjin, onderstel of bande tensy ’n ander deel van die voertuig ook terselfdertyd beskadig
word

○

diefstal van toebehore, tensy die voertuig terselfdertyd gesteel word

○

verlies of skade as gevolg van jou voertuig se onpadwaardigheid of gebrek aan instandhouding daarvan

○

verlies van of skade wat onstaan uit defektiewe ontwerp of vervaardiging van jou voertuig

○

verlies of skade veroorsaak deur huisdiere of ongediertes, soos byvoorbeeld krap, byt, kou, skeur of
bevuiling

○

blootstelling van jou voertuig aan omstandighede, waar die betrokke risiko duidelik hoog is met ‘n
verhoogde moontlikheid van verlies of skade, soos oorsteek van ‘n vol rivier, duinry of ry op een wiel
('wheelie'). Indien ons beweer dat jy jou voertuig sodanig blootgestel het, moet jy die teendeel bewys.

Bestuur onder die invloed
Daar is geen dekking vir verlies, skade, besering, dood of aanspreeklikheid wat ontstaan wanneer jy ’n voertuig
bestuur of sleep terwyl:
○

jy onder die invloed van bedwelmende drank of verdowingsmiddels is; of

○

die alkoholinhoud in jou bloed die wetlike perk oorskry.

Dit is ongeag die metode wat gebruik word om die graad van bedwelming te meet – byvoorbeeld, ’n alkoholtoetser
of ’n bloedtoets.
Dit is ook van toepassing op enige persoon wat jou voertuig met jou toestemming bestuur of sleep.
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Die volgende gevalle van aanspreeklikheid
Hoewel ons jou dek vir algemene aanspreeklikheid teenoor derde partye, sluit dit nie die volgende spesifieke
gevalle in nie:
○

vergoeding betaalbaar deur enige verpligte motorversekeringswetgewing

○

die dood van of liggaamlike besering aan:
–

’n lid van jou familie wat gewoonlik by jou inwoon

–

enige persoon wat vervoer word in ’n voertuig, sleepwa of woonwa, of op die agtersaal van ’n
motorfiets, bromponie, driewielvoertuig of vierwielmotorfiets of in ‘n gholfkarretjie

–

enige persoon op of wat op of uit ‘n motorfiets, bromponie, gholfkarretjie, driewielvoertuig of
vierwiel motorfiets, klim

–

’n werknemer, behalwe ‘n huishulp van jou of jou onmiddellike familie, wat in die loop van hulle
diens gedood of beseer word

–

enige persoon wat die reg het om te eis van die Padongelukfonds Wet, 56 van 1996, of enige
soortgelyke wetlike fonds, ongeag of dit finansieel in staat is om die gevraagde vergoeding te
betaal

–
○

enige persoon wat regstreeks ontstaan uit die feit dat jou voertuig onpadwaardig is.

verlies van of skade aan:
–

eiendom van jou onmiddellike familie of wat in jou sorg of in trust gehou word

–

eiendom wat regstreeks ontstaan uit die feit dat jou voertuig onpadwaardig is

–

eiendom wat in jou voertuig vervoer word, of in enige sleepwa of woonwa wat daaraan gehaak
is.

○

verlies of skade as gevolg van jou voertuig se onpadwaardigheid of gebrek aan instandhouding daarvan.

See, lughawens en myne
Ons dek geen verlies van of skade aan jou voertuig nie as dit:
○

ter see vervoer word (behalwe tussen hawens binne Suid-Afrika)

○

op ’n lughawe-aansitblad of -aanloopbaan bestuur word

○

ondergronds in ’n myn bestuur word.
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Jou uitdruklike verantwoordelikhede
Ons mag jou eis weier
Sommige van die voorwaardes hieronder vereis spesifieke optrede van jou kant. In sulke gevalle moet jy doen wat
van jou vereis word, anders kan dit gebeur dat jou eis geweier word.
Gaan jou sekuriteit- en of opsporingstelsel na
In geval van ’n eis, moet jy aan ons kan bewys dat enige sekuriteit- of opsporingstelsel wat deur ons vereis word:
○

reeds in jou voertuig geïnstalleer was ten tye van die voorval, en dat dit geaktiveer en in werking was

○

dat dit self-toetsend is, of dat dit gedurende die voorafgaande 6 maande getoets is

○

dat jou kontrak in werking en tot op datum betaal was.

Jy moet ook kan bewys dat jy onmiddellik die diefstal of kaping by die opsporingsmaatskappy aangemeld het.
Jy moet in besit wees van ’n rybewys
In geval van ’n eis, moet jy aan ons kan bewys dat jy ten tye van die eis ’n geldige rybewys of ’n leerlingrybewys
gehad het. Vir ’n leerlingrybewys, moet jy ook kan bewys dat jy deur ’n gelisensieerde persoon vergesel was.
Jy moet ook bewys dat jy nie voorheen aangekla of skuldig bevind is aan roekelose of nalatige bestuur nie.
Verwittig ons van sekere verkeersoortredings
Jy moet ons in kennis stel as:
○

jou rybewys geëndosseer, opgeskort of gekanselleer is

○

jy aangekla of skuldig bevind is aan roekelose of nalatige bestuur

○

jy aangekla is van bestuur onder die invloed

○

jy aangekla is van bestuur terwyl jou bloedalkoholkonsentrasie die wettige perk oorskry het

○

jy nie ‘n alkoholtoets geslaag het nie.

Dit geld ook vir enige persoon wat jou voertuig met jou toestemming bestuur.
Ongemagtigde gebruik van jou voertuig
As enige persoon jou voertuig sonder jou medewete of toestemming gebruik, moet jy binne 48 uur ’n kriminele
klag teen die persoon lê. Jy mag nie die klag terugtrek nie, selfs al word die voertuig later aan jou terugbesorg.
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Neem kennis van die skadeloosstellingsperke
As meer as een persoon op skadeloosstelling geregtig is, is enige beperking van toepassing op die totale bedrag,
en kry jy voorkeur.
Met ander woorde, jy word eerste uitbetaal volgens jou perk, al beteken dit dat die ander persoon minder kry as
waarop hulle geregtig is.
Neem afsonderlike versekering uit vir buurlande
As jou voertuig verlies of skade ly in een van die buurlande waar hierdie polis geldig is, geld die volgende
voorwaardes:
○

as afsonderlike derdeparty-aanspreeklikheidsversekering eie aan die betrokke land vereis word, stel ons
jou nie skadeloos vir enige regsaanspreeklikheid wat jy mag oploop terwyl jy jou voertuig daar gebruik nie;
jy word dus sterk aangeraai om die vereiste versekering in daardie land uit te neem, en nie staat te maak
op hierdie polis se dekking nie

○

ons vergoed jou vir enige bedrae wat meer is as, of nie verhaalbaar is van, die vereiste derdepartyaanspreeklikheidsversekering nie, onderhewig aan die wette van Suid-Afrika; as jy dus slegs R10 000 kry,
maar jy het R25 000 geëis, betaal ons die verskil van R15 000

○

as jy ’n geldige eis het, kan ons besluit om of die voertuig in die betrokke land te laat herstel, of dat jy die
voertuig na Suid-Afrika moet terugbring vir herstelwerk.
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Uitbetaling na ‘n eis
Hoe ons ná ’n eis uitbetaal, hang af van die tipe versekeringsdekking wat jy gekies het. Die drie tipes dekking is:

1.

Omvattend
Jy word gedek vir ALLE toevallige verlies van of skade aan jou voertuig,
asook aanspreeklikheid teenoor enige derde party

2.

87

Derdeparty, brand en diefstal
Jy word SLEGS gedek vir toevallige verlies van of skade aan jou voertuig veroorsaak deur
brand en diefstal of poging daartoe, asook aanspreeklikheid teenoor enige derde party

3.

96

Derdeparty alleenlik
Jy word NIE gedek vir toevallige verlies van of skade aan jou voertuig nie;
ALLEENLIK jou aanspreeklikheid teenoor enige derde party word gedek

102

Raadpleeg asseblief die skedule as jy onseker is oor watter dekking op jou van toepassing is.
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Omvattende dekking
Jy word gedek vir ALLE toevallige verlies van of skade aan jou voertuig,
asook aanspreeklikheid teenoor enige derde party

Waarvoor ons jou dek

88

Hoeveel ons betaal

89

Beveiliging van jou voertuig

90

Aanspreeklikheid teenoor derde partye

91

Ons dek jou ook vir

92

Bykomende dekking wat jy kan aanvra

94
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WAARVOOR ONS JOU DEK
Alle verlies en skade word gedek
Jy word gedek vir alle toevallige verlies van of skade aan jou voertuig, asook enige gevolglike aanspreeklikheid
teenoor derde partye.
Voorbeeld
Jy ry op die snelweg en bots met die voertuig voor jou. Ons betaal vir die skade aan jou voertuig, asook die
skade aan die ander voertuig.
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HOEVEEL ONS BETAAL
Herstel of vervanging van jou voertuig
Ons betaal nie meer as die versekerde bedrag in die skedule vermeld nie.
Herstel ons die voertuig of kry ons vir jou ’n nuwe een?
Sodra ons die skade aan jou voertuig bepaal het, mag ons dit herstel as dit ekonomies sinvol is – of ons mag dit
vervang.
As jou voertuig ouer as 12 maande is
As jou voertuig ouer as 12 maande is en nie herstel kan word nie, betaal ons die kleinhandelswaarde uit volgens
die Auto Dealers of Commercial Vehicle Guide (gepubliseer deur TransUnion Auto (Pty) Ltd).
As jou voertuig minder as 12 maande oud is
As jy die eerste geregistreerde eienaar van jou voertuig is, en dit is minder as 12 maande oud met minder as
30 000 km op die odometer mag ons dit vervang met ’n soortgelyke voertuig, of die vervaardiger se aanbevole
kleinhandelsprys aan jou uitbetaal. Dit is van toepassing as jou voertuig afgeskryf of gesteel word.
As ’n onderdeel nie beskikbaar is nie
As ’n onderdeel wat vir die herstel van jou voertuig benodig word nie in Suid-Afrika as ’n standaard- (klaargemaakte)
onderdeel beskikbaar is nie, betaal ons ’n bedrag gelykstaande aan die waarde van die onderdeel. Ons betaal ook
alle redelike koste om die onderdeel te vervoer (maar nie per lug nie)
Jy betaal altyd die eerste bedrag of bybetaling
Jy moet altyd die eerste bedrag van enige eiseskikking betaal.
Dit word die bybetaling genoem en word in die bybetalingskedule uiteengesit.
Voorbeeld
As jy suksesvol R10 000 eis vir herstelwerk aan jou voertuig, en die bybetaling vir die eis is R1 000, betaal ons
jou ‘n netto bedrag van R9 000 uit.

Jou bank mag ‘n deel van jou uitbetaling neem
As jou voertuig deur ’n bank of goedgekeurde kredietverskaffer gefinansier word, neem kennis dat hulle geregtig
is om jou uitbetaling vir ‘n afskrywing te gebruik om jou skuld te delg, as hulle meen dit die enigste manier is
om die skuld in te vorder. Dit is ’n standaardklousule in die kontrak wat jy met hulle onderteken het tydens jou
aankoop van die voertuig.
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BEVEILIGING VAN JOU VOERTUIG
Sleep jou voertuig na ’n veilige plek
Ongeluk
As jou voertuig geïmmobiliseer is as gevolg van ’n ongeluk en nie bestuur kan word nie, betaal ons om dit na
’n plek van veilige bewaring te laat sleep. Ons betaal ook, onderworpe aan die perke in die LIMIETLYS, vir enige
noodherstelwerk wat jou in staat te stel om jou reis voort te sit, maar jy moet eers ’n gedetailleerde kwotasie verkry.
Onklaarraking
As jou voertuig geïmmobiliseer is as gevolg van ’n meganiese of elektriese onklaarraking en nie bestuur kan word
nie, betaal ons om dit na ’n plek van veilige bewaring te laat sleep. Ons betaal slegs een keer elke 12 maande
hiervoor, en hoogstens die bedrag in die LIMIETLYS vermeld.
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AANSPREEKLIKHEID TEENOOR DERDE PARTYE
Uitbetalings is altyd beperk
Wanneer jy eis vir aanspreeklikheid teenoor derde partye, word jou uitbetaling altyd beperk tot ’n spesifieke
bedrag in enige 12-maande-tydperk. Hierdie bedrae word in die LIMIETLYS of jou skedule vermeld.
Ons mag egter in sommige gevalle minder betaal as die perk, as ons besluit die uitbetaling is ’n billike skikking of
dat dit die beste manier is om die eis af te handel.
Ons mag ‘n eis afhandel deur jou die volle perk, of enige mindere bedrag waarvoor die eis geskik mag word, uit
te betaal.
Alle uitbetalings word in Suid-Afrika in die plaaslike geldeenheid gemaak.
Ongeluk, dood, skade
Ons betaal vir jou regsaanspreeklikheid teenoor ’n derde party as jou voertuig betrokke is by ’n voorval wat die
volgende veroorsaak:
○

liggaamlike besering aan of toevallige dood van enige persoon

○

skade aan eiendom

○

brand of ontploffing.

Gebruik van jou voertuig deur ander persone
As iemand anders jou voertuig met jou toestemming bestuur, word hulle ook gedek vir regsaanspreeklikheid soos
hierbo beskryf, met dien verstande dat hulle:
○

nie, na jou wete, ooit versekering geweier is nie

○

nie geregtig is op vergoeding onder enige ander polis nie

○

voldoen aan die bepalings van hierdie polis.

Gebruik van ’n voertuig wat nie aan jou behoort nie
Ons betaal vir jou regsaanspreeklikheid as jy ’n voertuig gebruik wat nie aan jou behoort nie, met dien verstande
dat:
○

jy die bestuurder was ten tye van die voorval

○

die voertuig ’n privaat voertuig of ’n ligte afleweringsvoertuig is

○

die voertuig nie aan jou behoort of aan jou verhuur word nie, en jy nie besig is om dit ingevolge ’n
kredietooreenkoms te koop nie

○

verlies van of skade aan die voertuig uitgesluit is.
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ONS DEK JOU OOK VIR

Vensterglas

93

Klanktoerusting

93

Perke geld vir:
–

Nood-hotelhuitgawes

93

–

Mediese voordeel

93

–

Sleutels, slotte en afstandbeheerders

93

–

Traumaberadingsvoordeel

93
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Vensterglas
Jy word gedek vir toevallige skade aan enige vaste vensterglas, soos die windskerm en syvensters. ’n Eis vir
vensterglas sal nie jou premie beïnvloed nie. (Verwys na bladsy 17)
Klanktoerusting
Ons betaal vir toevallige verlies van of skade aan fabriek-geïnstalleerde klanktoerusting in jou voertuig. Indien die
klanktoerusting nie fabriek-geïnstalleerd is nie, moet dit gespesifiseer word in die skedule.
Enige diefstal of poging tot diefstal van die klanktoerusting moet met duidelike tekens van kragdadige betreding
van die voertuig gepaardgaan. ’n Eis vir klanktoerusting mag jou premie beïnvloed. (Verwys na bladsy 17)
Perke geld vir die volgende
Bo en behalwe die standaarddekking wat in die voorafgaande bladsye uiteengesit is, dek ons jou ook vir die
volgende, onderworpe aan die perke in die LIMIETLYS:
Nood-hoteluitgawes
Ons betaal vir tot twee nagte van onvermydelike noodhoteluitgawes, as jy meer as 100km van jou huis gestrand
is weens ’n ongeluk of diefstal van jou voertuig waarvoor jy mag eis. Jy mag net een keer in 12 maande vir hierdie
dekking eis.
Mediese voordeel
Ons betaal die mediese voordeel indien enige insittende van jou voertuig liggaamlike beserings opdoen as
regstreekse gevolg van ’n versekerde voorval waarby die voertuig betrokke is.
Sleutels, slotte en afstandbeheerders
Ons betaal vir die vervangingskoste van verlore of beskadigde sleutels, slotte en afstandbeheerders, insluitende die
uitroepkostes van ’n tegnikus en die herprogrammering van ‘n gekodeerde alarmstelsel, sleutel of afstandbeheerder.
Dit geld ook as jy ’n redelike vermoede het dat ’n ongemagtigde persoon in besit van ’n duplikaat daarvan is.
Traumaberadingsvoordeel
Ons betaal die voordeel vir voorgeskrewe professionele berading as jy die slagoffer van ’n gewelddadige daad van
diefstal, poging tot diefstal, roofaanval of kaping is.
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Motor – Omvattende dekking
BYKOMENDE DEKKING WAT JY KAN AANVRA
Gaan jou skedule na
Ter aanvulling van die standaarddekking wat in die voorafgaande bladsye uiteengesit is, kan jy ook dekking kies vir
verlies of skade in die gevalle soos hieronder gelys. Die dekking is slegs van toepassing as jy spesifiek versoek het
dat dit by jou polis ingesluit word.
Raadpleeg nou jou skedule om te sien of jy hierdie bykomende dekking gekies het:
Afbetaling van jou voertuig
As jou voertuig ’n afskrywing is terwyl jy dit nog afbetaal, vereffen ons die uitstaande bedrag. Die bedrag betaalbaar
word bereken asof jou kredietooreenkoms ’n paaiementooreenkoms is, wat in gelyke paaiemente afbetaal sou
word oor ’n aantal jare.
Dit sluit nie die volgende in nie:
○

enige agterstallige paaiemente of huurgeld (dit is paaiemente wat jy oorgeslaan het as deel van jou
kredietooreenkoms), of enige rente wat nog daarop verskuldig is

○

alle premieterugbetalings of verhalings van enige versekeringspolis

○

enige verhoogde bedrae uitstaande as gevolg van ’n reswaarde/ballonbetaling1, kredietooreenkoms of
ongelyke paaiemente gedurende die ooreenkomstermyn.

Motorhuur
Ons reël ’n huurvoertuig vir jou as jou voertuig beskadig of gesteel word. Die maksimum kapasiteit van die
huurvoertuig sal nie 1600 cc oorskry nie.
Die motorhuur is gebaseer op onbeperkte kilometers, uitgesluit die koste van brandstof en smeermiddels of
onderhoud, en is onderworpe aan die standaardvoorwaardes van die huurmaatskappy.
Maak seker jy is ten volle bewus van die bepalings en voorwaardes van die huurkontrak wat jy by die
huurmaatskappy teken om te voorkom dat jy nie oor dekking beskik in geval van verlies of skade nie.

Die huurtermyn moet binne 21 dae na ‘n diefstal, of 10 dae na ‘n ongeluk begin. Dit eindig 1 dag na jou voertuig
herstel of vervang is of ons jou betaal het.
Die huurtermyn sal nie 30 dae oorskry vir diefstaleise of 14 dae vir alle ander eise nie.

1
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’n Finale betaling op ’n kredietooreenkoms wat aansienlik groter is as die gewone betalings en die totale skuld delg.

HBM – BSG Persoonlike Polisbewoording – 23 Junie 2014

Motor – Omvattende dekking
Uitbreiding van aanspreeklikheid
Jy word reeds gedek vir aanspreeklikheid teenoor derdepartye, soos uiteengesit op bladsy 91. Hier brei ons egter
die dekking uit om nie slegs jouself nie, maar ook enige organisasie waarvan jy ‘n direkteur, vennoot, ‘n lid van
‘n beslote korporasie of alleeneienaar is, te dek. Dit is op voorwaarde dat die organisasie nie betrokke is by die
verhuring van voertuie of die vervoer van reisgeldbetalende passasiers nie.
Neem ook kennis dat hierdie uitgebreide dekking nie van toepassing is op verlies of skade wat onder ‘n ander polis
gedek is of sou wees, indien dit nie was vir die bestaan van hierdie dekking nie.
In alle gevalle is hierdie uitgebreide dekking slegs van krag indien die voertuig gebruik word in ooreenstemming
met die gebruiksvoorwaardes (soos uiteengesit op bladsy 80) van toepassing op die betrokke voertuig.
Geen eerste bedrag of bybetaling vir eise
Jy betaal altyd die eerste bedrag van enige eise-skikking, ook bekend as die bybetaling. Hier brei ons egter die
dekking uit sodat jy nie ‘n bybetaling hoef te betaal nie.
Gaan jou bybetalingskedule nou na om te sien of jou bybetaling as nul gelys is.
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Motor – Omvattende dekking

Derdeparty-, brand- en diefstaldekking
Jy word SLEGS gedek vir toevallige verlies van of skade aan jou voertuig wat deur brand en diefstal
veroorsaak word, asook aanspreeklikheid teenoor enige derde party.

Waarvoor ons jou dek

97

Hoeveel ons betaal

98

Beveiliging van jou voertuig

99

Aanspreeklikheid teenoor derde partye

100

Bykomende dekking wat jy kan aanvra

101

96

HBM – BSG Persoonlike Polisbewoording – 23 Junie 2014

Motor – Omvattende dekking
WAARVOOR ONS JOU DEK
Slegs derdeparty, brand en diefstal
Jy word SLEGS gedek vir toevallige verlies van of skade aan jou voertuig wat deur brand en diefstal veroorsaak
word, asook enige gevolglike aanspreeklikheid teenoor derde partye.
Voorbeeld
Jy ry op die snelweg en bots met die voertuig voor jou. Ons betaal slegs vir die skade aan die ander voertuig,
omdat die skade aan jou voertuig nie veroorsaak is deur brand of diefstal nie.
As jou voertuig egter by ’n winkelsentrum gesteel word, betaal ons vir die verlies, want dit is deur diefstal
veroorsaak.
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HOEVEEL ONS BETAAL
Herstel of vervanging van jou voertuig
Ons betaal nie meer as die versekerde bedrag in die skedule vermeld nie.
Herstel ons die voertuig of kry ons vir jou ’n nuwe een?
Sodra ons die skade aan jou voertuig ná brand of diefstal bepaal het, mag ons besluit om dit te herstel as dit
ekonomies sinvol is – of ons kan dit vervang.
As jou voertuig ouer as 12 maande is
As jou voertuig ouer as 12 maande is en nie herstel kan word nie, betaal ons die kleinhandelswaarde uit volgens
die Auto Dealers of Commercial Vehicle Guide (gepubliseer deur TransUnion Auto (Pty) Ltd).
As jou voertuig minder as 12 maande oud is
As jy die eerste geregistreerde eienaar van jou voertuig is, en dit is minder as 12 maande oud met minder as
30 000 km op die odometer, mag ons dit vervang met ’n soortgelyke voertuig of die vervaardiger se aanbevole
kleinhandelsprys aan jou uitbetaal. Dit is van toepassing as jou voertuig afgeskryf word weens brand, of as dit
gesteel is.
As ’n onderdeel nie beskikbaar is nie
As ’n onderdeel wat vir die herstel van jou voertuig benodig word nie in Suid-Afrika as ’n standaard- (klaargemaakte)
onderdeel beskikbaar is nie, betaal ons ’n bedrag gelykstaande aan die waarde van die onderdeel. Ons betaal ook
alle redelike koste om die onderdeel te vervoer (nie lugvervoer nie).
Jy betaal altyd die eerste bedrag of bybetaling
Jy moet altyd die eerste bedrag van enige eiseskikking betaal, selfs al was die ongeluk nie jou skuld nie.
Dit word die bybetaling genoem en verskyn in die bybetalingskedule.
Voorbeeld
As jy suksesvol R10 000 eis vir herstelwerk aan jou voertuig, en die bybetaling vir die eis is R1 000, betaal ons
jou ‘n netto bedrag van R9 000 uit.
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BEVEILIGING VAN JOU VOERTUIG
Sleep jou voertuig na ’n veilige plek
Ongeluk
As jou voertuig geïmmobiliseer is as gevolg van ’n brand of poging tot diefstal en nie bestuur kan word nie,
betaal ons om dit na ’n plek van veilige bewaring te laat sleep. Ons betaal ook, onderworpe aan die perke in
die LIMIETLYS, vir enige noodherstelwerk om jou in staat te stel om jou reis voort te sit, maar jy moet eers ’n
gedetailleerde kwotasie verkry.
Onklaarraking
As jou voertuig geïmmobiliseer is as gevolg van ’n meganiese of elektriese onklaarraking en nie bestuur kan word
nie, betaal ons om dit na ’n plek van veilige bewaring te laat sleep. Ons betaal slegs een keer elke 12 maande
hiervoor, en hoogstens die bedrag in die LIMIETLYS vermeld.
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Motor – Derdeparty-, brand- en diefstaldekking
AANSPREEKLIKHEID TEENOOR DERDE PARTYE
Uitbetalings word altyd beperk
Wanneer jy eis vir aanspreeklikheid teenoor derde partye, word jou uitbetaling altyd beperk tot ’n spesifieke
bedrag in enige 12-maande-tydperk. Hierdie bedrae word in die LIMIETLYS of jou skedule vermeld.
Ons mag egter in sommige gevalle minder betaal as die perk, as ons besluit die uitbetaling is ’n billike skikking of
dat dit die beste manier is om die eis af te handel.
Ons mag ‘n eis afhandel deur jou óf die volle perk óf enige mindere bedrag waarvoor die eis geskik mag word,
uit te betaal.
Alle uitbetalings word in Suid-Afrika in die plaaslike geldeenheid gemaak.
Ongeluk, dood, skade
Ons betaal vir jou regsaanspreeklikheid teenoor ’n derde party as jou voertuig betrokke is by ’n voorval wat die
volgende veroorsaak:
○

liggaamlike besering aan of toevallige dood van enige persoon

○

skade aan eiendom

○

brand of ontploffing.

Gebruik van jou voertuig deur ander persone
As iemand anders jou voertuig met jou toestemming bestuur, word hulle ook gedek vir regsaanspreeklikheid soos
hierbo beskryf, met dien verstande dat hulle:
○

nie, na jou wete, ooit versekering geweier is nie

○

nie geregtig is op vergoeding onder enige ander polis nie

○

voldoen aan die bepalings van hierdie polis.

Gebruik van ’n voertuig wat nie aan jou behoort nie
Ons betaal jou regsaanspreeklikheid as jy ’n voertuig gebruik wat nie aan jou behoort nie, met dien verstande dat:
○

jy die bestuurder was ten tye van die voorval

○

die voertuig ’n privaat voertuig of ’n ligte afleweringsvoertuig is

○

die voertuig nie aan jou behoort of aan jou verhuur word nie, en jy nie besig is om dit ingevolge ’n
kredietooreenkoms te koop nie

○

100

verlies van of skade aan die voertuig uitgesluit is.
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Motor – Derdeparty-, brand- en diefstaldekking
BYKOMENDE DEKKING WAT JY KAN AANVRA
Gaan jou skedule na
Ter aanvulling van die standaarddekking wat in die voorafgaande bladsye uiteengesit is, kan jy ook dekking kies vir
verlies of skade in die gevalle soos hieronder gelys. Die dekking is slegs van toepassing as jy spesifiek versoek het
dat dit by jou polis ingesluit word.
Raadpleeg nou jou skedule om te sien of jy hierdie bykomende dekking gekies het.
Uitbreiding van aanspreeklikheid
Jy word reeds gedek vir aanspreeklikheid teenoor derde partye, soos uiteengesit op bladsy 100. Hier brei ons egter
die dekking uit om nie slegs jouself nie, maar ook enige organisasie waarvan jy ‘n direkteur, vennoot, ‘n lid van
‘n beslote korporasie of alleeneeinaar is, te dek. Dit is op voorwaarde dat die organisasie nie betrokke is by die
verhuring van voertuie of die vervoer van reisgeldbetalende passasiers nie.
Neem ook kennis dat hierdie uitgebreide dekking nie van toepassing is op verlies of skade wat onder ‘n ander polis
gedek is of sou wees, indien dit nie was vir die bestaan van hierdie dekking nie.
In alle gevalle, is hierdie uitgebreide dekking slegs van krag indien die voertuig gebruik word in ooreenstemming
met die gebruiksvoorwaardes (soos uiteengesit op bladsy 80) van toepassing op die betrokke voertuig.
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Motor – Derde party alleenlik

Derde party alleenlik
Jy word nie gedek vir toevallige verlies van of skade aan jou voertuig nie; slegs jou aanspreeklikheid
teenoor die derde party is gedek.

Waarvoor ons jou dek
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Aanspreeklikheid teenoor derde partye
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Motor – Derde party alleenlik
WAARVOOR ONS JOU DEK
Derde party alleenlik
Jy is NIE gedek teen toevallige verlies van of skade aan die versekerde voertuig nie; slegs jou aanspreeklikheid
teenoor die derde party is.
Voorbeeld
Jy ry op die snelweg en bots met die voertuig voor jou. Ons betaal slegs vir die skade aan die ander voertuig.
Jou eie voertuig is nooit gedek nie, ongeag enige verlies of skade wat dit mag opdoen.
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Motor – Derde party alleenlik
AANSPREEKLIKHEID TEENOOR DERDE PARTYE
Uitbetalings word altyd beperk
Wanneer jy eis vir aanspreeklikheid teenoor derde partye, word jou uitbetaling altyd beperk tot ’n spesifieke
bedrag in enige 12-maande-tydperk. Hierdie bedrae word in die LIMIETLYS of jou skedule vermeld.
Ons mag egter in sommige gevalle minder betaal as die perk, as ons besluit die uitbetaling is ’n billike skikking of
dat dit is die beste manier is om die eis af te handel.
Ons mag ‘n eis afhandel deur jou die volle perk, of enige mindere bedrag waarvoor die eis geskik mag word, uit
te betaal.
Alle uitbetalings word in Suid-Afrika in die plaaslike geldeenheid gemaak.
Ongeluk, dood, skade
Ons betaal vir jou regsaanspreeklikheid teenoor ’n derde party as jou voertuig betrokke is by ’n voorval wat die
volgende veroorsaak:
○

liggaamlike besering aan of die toevallige dood van enige persoon

○

skade aan eiendom

○

brand of ontploffing.

Voorbeeld
Jy ry op die snelweg ry en bots met die voertuig voor jou. Ons betaal slegs vir die skade aan die ander voertuig.
Jou eie voertuig word nooit gedek nie, ongeag enige verlies of skade wat dit opdoen.

Gebruik van jou voertuig deur ander persone
As iemand anders jou voertuig met jou toestemming bestuur, word hulle ook gedek vir regsaanspreeklikheid soos
hierbo beskryf, met dien verstande dat hulle:
○

nie, na jou wete, ooit versekering geweier is nie

○

nie geregtig is op vergoeding onder enige ander polis nie

○

voldoen aan die bepalings van hierdie polis.

Gebruik van ’n voertuig wat nie aan jou behoort nie
Ons betaal jou regsaanspreeklikheid as jy ’n voertuig gebruik wat nie aan jou behoort nie, met dien verstande dat:
○

jy die bestuurder was ten tye van die voorval

○

die voertuig ’n privaat voertuig of ’n ligte afleweringsvoertuig is

○

die voertuig nie aan jou behoort nie, dit nie aan jou verhuur word nie, en jy nie besig is om dit ingevolge
’n kredietooreenkoms te koop nie

○
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verlies van of skade aan die voertuig uitgesluit is.
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Persoonlike Aanspreeklikheid

Persoonlike Aanspreeklikheid

Hierdie afdeling handel oor versekeringsdekking vir persoonlike aanspreeklikheid

Wat is “persoonlike aanspreeklikheid”?
In eenvoudige terme is dit geld wat jy aan ander persone (derde partye) as vergoeding moet betaal vir besering,
verlies of skade, wat jy per ongeluk of deur jou nalatigheid veroorsaak.
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Persoonlike Aanspreeklikheid

Sleutelterme om te verstaan

108

Uitbetaling ná ’n eis

109

Waarvoor ons jou dek

110

Bykomende dekking wat jy kan kies

115

Wat ons nie dek nie

116

Jou uitdruklike verantwoordelikhede

118
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Persoonlike Aanspreeklikheid

Sleutelterme om te verstaan
Jy/jou

Sluit jouself, jou gade en enige lid van jou onmiddellike familie in wat normaalweg
by jou woon, en wat finansieel van jou afhanklik is

Aanspreeklikheid

Wanneer jy regtens aanspreeklik gehou kan word vir toevallige verlies van of
skade aan eiendom, of die dood van of liggaamlike beserings aan derde partye

Die stygende koste van nalatigheid
In die hedendaagse wêreld is mense al hoe meer bewus van hulle "regte". Hulle sal dikwels nie huiwer om jou
te dagvaar vir verlies of skade wat hulle glo aan jou nalatigheid te wyte is nie.
Tipiese voorbeelde is jou hond wat ’n verbyganger byt, of ’n braai in jou agterplaas wat lei tot ‘n brand wat jou
buurman se huis afbrand.
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Uitbetaling ná ‘n eis
Uitbetalings word altyd beperk
Wanneer jy vir persoonlike aanspreeklikheid eis, word die uitbetaling altyd tot ’n spesifieke bedrag in enige
12-maande-tydperk beperk. Hierdie bedrae word deur jou gekies wanneer jy jou polis uitneem, en word in die
LIMIETLYS of skedule vermeld.
In sommige gevalle mag die uitbetaling minder wees as die maksimum bedrag in die LIMIETLYS vermeld, as
ons besluit dit verteenwoordig ’n regverdige skikking. Ons mag jou die volle perk betaal, of ’n mindere bedrag
waarvoor die eis afgehandel kan word, om die eis te finaliseer.
Alle uitbetalings word in Suid-Afrika in die plaaslike geldeenheid gemaak.
Voorbeeld
Jou hond hardloop uit jou erf uit en byt ’n verbyganger. Die persoon moet hospitaal toe gaan en sy mediese
kostes beloop R95 000. Die LIMIETLYS sit uiteen dat jy vir hierdie tipe voorval tot ‘n maksimum van R1 miljoen
gedek word. Ons betaal dus die volle R95 000.
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Persoonlike Aanspreeklikheid

Waarvoor ons jou dek
Algemene persoonlike aanspreeklikheid

111

Huurder se persoonlike aanspreeklikheid

112

Eiendomseienaar se aanspreeklikheid

113

Sekuriteitsverwante aanspreeklikheid
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ALGEMENE PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEID
Toevallige dood, liggaamlike besering of siekte
Ons dek jou vir toevallige dood, liggaamlike besering of siekte opgedoen deur derde partye enige plek in die
wêreld.
Toevallige verlies of skade
Ons dek jou vir toevallige verlies van of skade aan eiendom enige plek in die wêreld.
Regskoste
As deel van ’n versekerde voorval, betaal ons vir enige regskoste wat van jou verhaalbaar is of wat met ons
toestemming aangegaan word.
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Persoonlike Aanspreeklikheid
HUURDER SE PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEID
In die huis wat jy huur
As jy die huis huur waarin jy woon (jy is met ander woorde ’n huurder), dek ons jou in die volgende gevalle van
persoonlike aanspreeklikheid teenoor die eienaar van die huis:
○

skade aan die gebou veroorsaak deur ’n versekerde voorval wat in die Huisinhoud-afdeling gespesifiseer
word

○

skade aan vaste sanitêre ware (byvoorbeeld bad of wasbak) of vaste glas (byvoorbeeld vensters of spieëls)

○

skade aan water-, gas-, riool-, elektrisiteit- of telefoonverbindings na die gebou of buitegeboue.

Aanspreeklikheid teenoor huishulp
As jy ’n huurder is, dek ons jou ook in die volgende gevalle van persoonlike aanspreeklikheid teenoor jou huishulp,
met dien verstande dat dit ontstaan uit hulle huishoudelike pligte:
○

verlies van of skade aan hulle eiendom

○

liggaamlike besering of dood.

Hierdie dekking stel enige uitsonderings ten opsigte van huishoudelike werknemers wat elders in die polis mag
verskyn ter syde.
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EIENDOMSEIENAAR SE AANSPREEKLIKHEID
Vir die huis wat jy besit
As jy die eienaar is van die huis waarin jy woon, dek ons jou vir die volgende gevalle van persoonlike aanspreeklikheid:
○

verlies of skade veroorsaak deur enige versekerde voorval wat in die Geboue-afdeling gespesifiseer word

○

dood, liggaamlike besering, verlies of skade wat regstreeks ontstaan uit jou eienaarskap van die huis wat
in die Geboue-afdeling gespesifiseer word.
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SEKURITEITSVERWANTE AANSPREEKLIKHEID
Bo en behalwe die standaarddekking wat in die voorafgaande bladsye uiteengesit is, word jy ook vir die volgende
gedek:
Onregmatige inhegtenisneming
As jou aktiwiteite as lid van ’n Buurtwag (of soortgelyke niewinsgewende organisasie) lei tot die onregmatige
inhegtenisneming of poging daartoe van ’n beweerde verdagte, dek ons jou vir enige bedrae waarvoor jy gevolglik
aanspreeklik gehou mag word.
Dit is op voorwaarde dat die beweerde verdagte nie ’n lid van jou familie of huishouding, of in jou diens is nie.
Aktiwiteite van jou sekuriteitsmaatskappy
Ons dek jou vir enige eise wat teen jou mag ontstaan weens die feit dat jy ’n wettig geregistreerde
sekuriteitsmaatskappy gebruik om jou versekerde eiendom te beskerm.
Dit sluit ook die aanspreeklikheid in wat jy mag aanvaar in jou kontrak met die sekuriteitsmaatskappy om hulle te
vrywaar teen voorvalle wat in of rondom jou perseel plaasvind.
Elektriese heinings
Die eienaarskap van ’n elektriese heining wat tot liggaamlike besering of dood mag lei.
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Bykomende dekking wat jy kan aanvra
Gaan jou skedule na
Ter aanvulling van die standaarddekking wat in die voorafgaande bladsye uiteengesit is, kan jy ook dekking aanvra
vir verlies of skade in die geval soos hieronder gelys. Die dekking is slegs van toepassing as jy spesifiek versoek het
dat dit by jou polis ingesluit word.
Raadpleeg nou jou skedule om te sien of jy hierdie bykomende dekking aangevra het:
BESIGHEIDSAANSPREEKLIKHEID
Jy word gedek vir persoonlike aanspreeklikheid wat ontstaan uit jou indiensneming, besigheid of beroep. Dit sluit
in enige regsaanspreeklikheid wat ontstaan uit die optrede van jou werknemers terwyl hulle goedere by jou kliënte
se persele aflewer of afhaal.
Hierdie dekking sluit egter nie aanspreeklikheid vir die volgende in nie:
○

skade aan eiendom waaraan jy gewerk het en wat regstreeks as gevolg van daardie werk onstaan

○

enige kontrak vir die uitvoering van werk buite Suid-Afrika

○

verlies of skade wat ontstaan uit enige advies of behandeling wat deur jou, of volgens jou opdrag gegee
is

○

verlies of skade wat ontstaan uit goedere of produkte wat deur jou verskaf is, insluitende houers, etikette
en gebruiksinstruksies

○

skade veroorsaak deur vibrasie, of deur die verwydering of verswakking of versteuring van die stut van
enige grond, gebou of ander struktuur

○

verlies of skade wat ontstaan uit die aktiwiteite wat regstreeks verband hou met enige opvoedkundige
aktiwiteite vir of namens ’n opvoedkundige onderneming soos ’n kleuterskool of speelgroep

○

enige voorval indien jy versuim het om ons in kennis te stel ingevolge die voorwaardes van hierdie afdeling.
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Wat ons nie dek nie
Ooreenkomste wat hulle eie aanspreeklikheid skep
Jy mag nie in ’n ooreenkoms wat jy met ’n derde party (byvoorbeeld ’n bouer) aangaan, aanspreeklikheid aanvaar
vir iets waarvoor jy nie in die eerste plek redelikerwys aanspreeklik gehou kan word nie. Jy kan byvoorbeeld
nie aanspreeklikheid aanvaar vir die aksies van ’n bouer wat jou huis opknap nie, want dit is duidelik sy
verantwoordelikheid.
Dood van of liggaamlike besering aan werknemers of familie
Ons dek nie aanspreeklikheid vir die dood van of liggaamlike beserings aan jouself of enige familielid of werknemer
wat ontstaan uit hulle indiensneming deur jou nie.
Bedrog, aanranding, roekelose verontagsaming
Jy word nie gedek vir aanspreeklikheid wat ontstaan uit:
○

jou oneerlikheid, bedrieglike of kwaadwillige handelinge

○

fisiese aanranding deur jou

○

jou roekelose verontagsaming van die moontlike gevolge van jou aksies of versuim nie.

Uitsprake onder VSA- of Kanadese wette
Jy het nie dekking vir aanspreeklikheid wat ontstaan uit enige uitspraak, toekenning, betaling of skikking wat
gemaak is in ’n land waar die wette van die Verenigde State van Amerika of Kanada geld nie.
Jy word ook nie gedek as daar enige plek in die wêreld ’n hofbevel bestaan wat daarop gemik is om so ’n uitspraak,
toekenning, betaling of skikking af te dwing nie – tensy die hofbevel in ’n Suid-Afrikaanse hof afdwingbaar is.
Grond en geboue
Jy word nie gedek vir aanspreeklikheid wat ontstaan uit die eienaarskap van enige grond of geboue nie, tensy dit
onder die Geboue-afdeling van hierdie polis verseker is, en die grond vir huishoudelike doeleindes gebruik word.
Uithuur van eiendom
Ons dek nie aanspreeklikheid wat ontstaan uit die uithuur of verhuring van enige eiendom (hetsy beweegbaar of
onbeweegbaar) teen finansiële vergoeding nie.
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Verlies van of skade aan sekere eiendom
Ons dek jou nie vir verlies van of skade aan eiendom wat:
○

aan jou, jou familie of jou werknemer behoort

○

onder jou toesig en beheer is

○

in die bewaring of onder die beheer is van jou direkteure, lede, trustees of begunstigdes of hulle familielede
wat normaalweg by hulle inwoon, as jy ’n maatskappy, beslote korporasie of trust is

○

onder enige ander versekeringspolis gedek is nie.

Geen dekking tydens strukturele verbouings
Ons dek jou nie vir verlies van of skade aan jou huis of buitegeboue wanneer dit struktureel verander word, en die
verlies of skade deur hierdie veranderings veroorsaak word nie.
Verswarende boetes, strawwe of bestraffende skadevergoeding
Ons dek nie aanspreeklikheid wat ontstaan uit enige verswarende boetes, strawwe of bestraffende skadevergoeding
wat teen jou toegeken mag word nie.
Sypeling, besoedeling en kontaminasie
Jy word nie gedek vir die koste van opruiming, verwydering of ongedaan maak van sypeling, besoedeling of
kontaminasie, of herstelling van verlies van of skade aan enige eiendom wat daardeur veroorsaak is nie.
Gebruik en eienaarskap van voertuie
Jy word nie gedek vir aanspreeklikheid wat ontstaan uit jou eienaarskap of gebruik van motorvoertuie,
vierwielmotorfietse, bromponies, driewielvoertuie, motorfietse, gholfkarretjies en vliegtuie of watertuie (behalwe
modelvliegtuie, branderplanke en seilplanke). Dit is ook van toepassing as jou huishulpe die genoemde voertuie
gebruik of terwyl dit onder hulle toesig is.
Jou werk, besigheid of beroep
Ons dek jou nie vir enige aanspreeklikheid wat ontstaan uit jou werk, besigheid of beroep nie, tensy jy gedek is
onder Besigheidsaanspreeklikheid op bladsy 115.
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Jou uitdruklike verantwoordelikhede
Geen beloftes of betaling sonder ons toestemming nie
Jy moet alle redelike stappe neem om te verseker dat jy nie sonder ons skriftelike toestemming enige erkenning,
aanbod, belofte of betaling maak wat met ’n eis verband hou nie.
Stel ons dadelik in kennis van eise
As jy rede het om te glo dat ’n onlangse voorval veel later tot ’n eis teen jou mag lei – miskien selfs jare later – moet
jy ons dadelik in kennis stel.
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Persoonlike Ongevalle

Hierdie afdeling handel oor versekeringsdekking in geval van ‘n persoonlike ongeval

Wat is “persoonlike ongevalle”?
’n Persoonlike ongeval is ’n voorval wat tot jou besering, ongeskiktheid of dood lei. Dit kan ’n eenvoudige val
wees wat lei tot ’n gebreekte been, of iets meer ernstigs soos ’n motorongeluk wat jou in ’n rystoel laat.
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Sleutelterme om te verstaan
Jy/jou

Die versekerde persoon in wie se naam die polis uitgereik is
Dit sluit ook enige ander versekerde persoon of begunstigde in, wat in die
skedule vermeld word

Liggaamlike besering

122

Besering wat jy op gewelddadige, eksterne en toevallige wyse opdoen
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Uitbetaling ná ‘n eis
Hoeveel ons betaal
Ons betaal die presiese bedrag uit wat jy gekies het toe jy die polis uitgeneem het. Die eis word dus geskik deur
eenvoudig na die vergoedingskedule te verwys:
○

dood			

–

soos in die skedule vermeld

○

mediese voordeel

–

soos in die skedule vermeld

○

ongeskiktheid		

–

soos in die ongeskiktheidstabel (bladsy 124) getoon.

Aan wie ons betaal
Ons betaal jou of jou boedel. In die geval van jou dood word betaling aan jou regsverteenwoordigers of jou boedel
gemaak.
Ouderdomsbeperking: 18 – 75
Jy kan slegs eis as jy ouer as 18 jaar of jonger as 75 jaar is. Geen uitbetaling sal gemaak word aan enige persoon
buite hierdie ouderdomsperk nie, selfs al is dit ’n geldige eis.
Ongeskiktheid beïnvloed uitbetaling
Die uitbetaling wat jy vir ongeskiktheid ontvang, hang af van die omvang van jou ongeskiktheid: hoe ernstiger jou
ongeskiktheid, hoe groter is die uitbetaling. Sien die tabel op die volgende bladsy.
Let ook daarop dat die uitbetaling vir ongeskiktheid afgetrek word van enige bedrag betaalbaar vir dood wat deur
dieselfde ongeval veroorsaak word.
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ONGESKIKTHEIDSTABEL
ONGESKIKTHEID
Persentasie uitbetaling
(Algeheel en permanent)*
Algehele en permanente ongeskiktheid om enige werk of beroep te beoefen

100%

Verlies van albei hande of voete, of een hand of een voet

100%

Verlies van alle sig in een oog, en verlies van een hand of een voet

100%

Verlies van alle sig in albei oë

100%

Verlies van alle sig in een oog

75%

Verlies van gehoor of spraak

80%

Verlies van gehoor in een oor

25%

Verlies van een hand

50%

Verlies van arm vanaf skouer

75%

Verlies van voorarm

65%

Verlies van een voet

50%

Verlies van dybeen

75%

Verlies van been by of onderkant knie

65%

Verlies van duim (albei vingerbeentjies)

25%

Verlies van duim (een vingerbeentjie)

10%

Verlies van vinger (drie vingerbeentjies)

10%

Verlies van vinger (twee vingerbeentjies)

8%

Verlies van vinger (een vingerbeentjie)

4%

Verlies van ‘n vinger behalwe duim of indeksvinger

5%

Verlies van vier vingers aan een hand

70%

Verlies van groottoon (beide toonbeentjies)

15%

Verlies van enige ander toon (elk)

1%

Verlies van alle tone aan een voet

30%

Verlies van middelhandbene, eerste of tweede

3%

Verlies van middelhandbene derde, vierde of vyfde

2%

Enige permanente gedeeltelike ongeskiktheid nie hierbo gespesifiseer nie,
behalwe die verlies van smaak of reuk

’n persentasie in
ooreenstemming met
bogenoemde, ongeag jou
beroep

*

Die ongeskiktheid, of verlies van gebruik van die betrokke liggaamsdeel, mag nie tydelik van aard wees
nie; dit moet volkome en permanent wees. Verlies sluit in verlies van gebruik, ongeag of die ledemaat of
liggaamsdeel geamputeer is al dan nie.
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Waarvoor ons jou dek
Begrafnisvoordeel
In geval ‘n besering lei tot dood, betaal ons die voordeel in die LIMIETLYS as ‘n bydrae tot begrafnisuitgawes.
Blootstelling
Ons betaal as jy beseer word as gevolg van blootstelling aan die elemente, ná ’n ongeval of ’n motorongeluk met
die voertuig waarin jy gereis het. Besering sluit hier ook die uitwerking van dors en verhongering in.
Liggaamlike besering
Ons dek jou vir liggaamlike besering wat enige plek ter wêreld opgedoen word en lei tot:
○

dood binne 24 maande

○

permanente ongeskiktheid binne 24 maande

○

mediese uitgawes.

Die liggaamlike besering moet regstreeks opgedoen wees as gevolg van ’n voorval wat duidelik gewelddadig en
toevallig was.
As die besering tot dood lei, is ons daarop geregtig om ’n nadoodse ondersoek te laat doen. Dit word op ons eie
onkoste gedoen.
Traumaberadingsvoordeel
Ons betaal vir professionele berading om jou te help om die trauma te verwerk as jy die slagoffer was van
gewelddadige diefstal, ‘n roofaanval, kaping of aanranding.
Verdwyning
Ons betaal die doodsvoordeel as jy verdwyn het of deur ’n hof as dood verklaar word. Daar moet ook redelike
bewyse wees dat dit die direkte gevolg is van ’n besering wat in hierdie afdeling omskryf word.
As jy daarna lewendig gevind word, moet die uitbetaling terugbetaal word deur die persoon aan wie dit gemaak
was.
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Wat ons nie dek nie
Sekere aktiwiteite, aksies of mediese toestande
Valskermspring, ondergrondse mynbouaktiwiteite, selfbesering, stres, ens.
Hoërisiko-sportsoorte
Ons dek nie eise wat ontstaan as gevolg van die volgende sportsoorte nie, waar die betrokke risiko duidelik hoog
is, met ’n verhoogde moontlikheid van besering of dood:
○

valskermspring, valduik, rekspring, brugspring, sweefspring, hangsweef, valskermski, polo, hinderniswedrenne, rugby, sport van enige aard op ys of sneeu, stoei, verweerkuns (soos karate), skubaduik en waterski

○

spoed- of uithoutoetse en wedrenne (behalwe te voet)

○

vlieg (behalwe as ’n passasier in ’n gelisensieerde passasierdraende vliegtuig onder beheer van ’n
gekwalifiseerde loods)

○

grootwildjag

○

bergklim waar die gebruik van toue of ’n gids nodig is.

Hoërisiko-beroepe
Ons dek nie eise wat ontstaan as gevolg van die volgende beroepe nie, waar die betrokke risiko duidelik hoog is
met ’n verhoogde moontlikheid van besering of dood:
○

lid van die gewapende magte

○

bemanningslid op ’n skip of olieboor

○

ondergrondse mynwerksaamhede of tonnelgrawing

○

vervaardiging van ammunisie of petroleumraffinering

○

professionele sport (soos rugby en motorwedrenne).

Onverantwoordelike optrede
Ons dek nie eise wat ontstaan uit die volgende onverantwoordelike optrede nie, wat duidelik ’n hoërisiko en
verhoogde moontlikheid van besering of dood inhou:
○

selfmoord, poging tot selfmoord of doelbewuste selfbesering

○

moedswillige wangedrag

○

onder die invloed van drank of verdowingsmiddels wees.

Sekere mediese toestande
Ons dek nie eise wat ontstaan as gevolg van die volgende mediese toestande nie, wat duidelik ’n hoë risiko en
verhoogde moontlikheid van besering of dood inhou:
○

kranksinnigheid of neurose

○

stres of enige verwante toestande

○

enige fisiese ongeskiktheid, gebrek, siekte of kwaal wat jy reeds gehad het by die aanvang van die polis.
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Jou uitdruklike verantwoordelikhede
Verkry onmiddellik mediese behandeling
In geval van ’n persoonlike ongeval wat waarskynlik tot ’n eis kan lei, moet jy onmiddellik ’n geregistreerde
mediese praktisyn raadpleeg en enige aanbevole behandeling volg.
Stem in tot mediese ondersoeke
Jy moet jou onderwerp aan enige mediese ondersoeke, so dikwels as wat ons versoek. Ons betaal vir hierdie
mediese ondersoeke.
Verwittig ons van enige belangrike veranderinge
Jy moet ons dadelik laat weet van enige veranderinge in jou gesondheid of leefstyl wat moontlik jou risikoprofiel
kan beïnvloed. Voorbeelde is:
○

’n ernstige siekte of enige fisiese gebrek

○

’n loopbaanverandering wat lei tot 'n gevaarliker beroep.
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Watervaartuig

Hierdie afdeling handel oor versekeringsdekking vir jou watervaartuig

Wat is ’n “watervaartuig”
Dit kan ’n motorboot of seilboot met sy gespesifiseerde toerusting en bybehore wees. Dit sluit ook waterponies
en verbindingsbote ('tenders') in.
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Sleutelterme om te verstaan
Jy/jou

Sluit jouself, jou gade en enige lid van jou onmiddellike familie in wat normaalweg
by jou woon, en wat finansieel van jou afhanklik is

Derde party

Iemand anders as jyself wat by ’n versekerde voorval betrokke is – byvoorbeeld
die skipper van ’n ander boot wat in ’n ongeluk met jou betrokke is

Afskrywing

Jou watervaartuig is so erg beskadig dat dit nie ekonomies herstel kan word nie
of dit is gesteel en kan nie teruggevind word nie

Watervaartuig – volle omskrywing
Jou watervaartuig bestaan uit die romp en motore. Dit sluit alle oorspronklike standaardtoerusting in, asook
vaste toebehore wat saam met die tuig gekoop is. Op versoek, verseker ons ook sleepwaens.
Ander bybehore, vaste toebehore en toerusting kan ook onder hierdie polis verseker word, met dien verstande
dat dit in die skedule gespesifiseer word, byvoorbeeld:
o
o
o

klerasie, seestewels, sekstante, seevaartboeke
waterponies
visvanggerei.
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Gebruiksvoorwaardes
Waarvoor jy jou watervaartuig mag gebruik
Die versekeringspolis omskryf sorgvuldig hoe jy jou watervaartuig mag gebruik sodat die dekking geldig bly.
○

Privaat gebruik
Jy mag jou watervaartuig slegs privaat gebruik (sosiaal, huishoudelik en plesier) asook vir noodsleep- enbystand.

○

Sleep-en-bystand
Jy mag jou watervaartuig gebruik om bystand te verleen aan ’n ander vaartuig wat in nood verkeer. Jou
watervaartuig mag ook gesleep word wanneer dit in nood verkeer.

Die volgende gebruike word altyd uitgesluit
Onder geen omstandighede dek ons jou watervaartuig wanneer dit:
○

meer as 40 seemyl weg van die Suid-Afrikaanse of buurlande se kuslyn is (lys op bladsy 17)

○

deelneem aan, of oefen vir wedvaarte, spoedtoetse of toetse

○

deur ’n enkele persoon op die oop see gestuur word

○

enige ander watertuig sleep of herwin tensy dit ’n noodgeval is

○

gesleep word, tensy dit ’n noodgeval is, of drooglê of wanneer dit uitgerus word vir herstelwerk

○

verhuur of uitgehuur word

○

betalende passasiers vervoer nie.
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Waarvoor ons jou dek
STANDAARDDEKKING
Verlies of skade
Jy word gedek vir alle toevallige verlies van of skade aan jou watervaartuig, asook aanspreeklikheid teenoor enige
derde party.
Aanspreeklikheid teenoor derde partye
Ons betaal vir jou regsaanspreeklikheid teenoor ’n derde party as jou watervaartuig of sleepwa betrokke is by ’n
voorval, behalwe op land, wat die volgende veroorsaak:
○

liggaamlike besering aan enige persoon, of die toevallige dood van die persoon

○

skade aan eiendom.

Ons betaal ook vir enige koste en uitgawes wat met ons skriftelike toestemming aangegaan word om jou in enige
geregtelike ondersoek te verteenwoordig, of in die verdediging van enige eis teen jou.
Die maksimum bedrag wat ons betaal, is die aanspreeklikheidsperk in die LIMIETLYS.
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Ons dek jou ook vir
Bo en behalwe die standaarddekking, soos in die voorafgaande bladsye uiteengesit is, dek ons jou ook vir die
volgende, onderworpe aan die toepaslike voorwaardes en perke in die LIMIETLYS:
Gebruik van jou watervaartuig deur ander persone
As iemand anders jou watervaartuig met jou toestemming stuur, word hulle ook gedek, met dien verstande dat
die persoon:
○

na jou wete nooit versekering geweier is nie

○

nie geregtig is op vergoeding onder enige ander polis nie

○

nie die watervaartuig as ’n werknemer van ’n skeepswerf, sleephelling, seiljagklub of soortgelyke
organisasie stuur nie

○

aan al die bepalings en voorwaardes van hierdie polis voldoen.

Nood- en herwinningsuitgawes
Ons betaal vir enige redelike koste deur jou aangegaan om verlies van of skade aan die watervaartuig te verhoed
of te beperk.
Sleep-en-bystand
Ons betaal enige redelike koste deur jou aangegaan om ’n ander vaartuig wat in nood is te sleep of om noodbystand
te ontbied. In al sodanige gevalle moet jy ons voorsien van ’n afskrif van die amptelike voorvalverslag aan die
betrokke owerheid.
Transito oorland
Ons betaal vir verlies van of skade aan jou watervaartuig terwyl dit padlangs op ’n padwaardige voertuig of
sleepwa vervoer word. Dit sluit op- en aflaai in, maar sluit stampe, skrape en duike uit.
Waterskiërs se aanspreeklikheid
Jou aanspreeklikheid teenoor derde partye sluit ook aanspreeklikheid in wat ontstaan uit persone wat deur jou
gesleep word terwyl hulle deelneem aan watersport soos waterski, skiplankry, sweefski en valskermski.
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Uitbetaling ná ‘n eis
Herstel ons die watervaartuig of kry ons vir jou ’n nuwe een?
Sodra ons die skade aan jou watervaartuig bepaal het, mag ons dit herstel as dit ekonomies sinvol is – of ons mag
dit vervang. As dit herstel gaan word, besluit ons op die hersteller en herstelhawe.
As jou watervaartuig minder as 5 jaar oud is
As jou watervaartuig minder as 5 jaar oud is, mag ons dit met ’n soortgelyke watervaartuig vervang of die
aankoopprys van ’n nuwe een aan jou uitbetaal. Dit is ook van toepassing as jou watervaartuig afgeskryf of
gesteel word.
As jou watervaartuig ouer as 5 jaar is
As jou watervaartuig ouer as 5 jaar is en ’n afskrywing is, betaal ons aan jou die redelike markwaarde. Kwotasies
deur twee gekwalifiseerde watervaartuighandelaars sal gebruik word om die markwaarde te bepaal.
Ons neem die versekerde bedrag as die herstelde-waarde om te bepaal of dit ekonomies sin maak om die
watervaartuig te herstel. Die versekerde bedrag word nie deur die skade of wrakwaarde verminder nie.
Seile, beskermende oortreksels, ens.
Ons betaal vir die redelike markwaarde van seile, beskermende oortreksels, opgestelde takelwerk, buiteboord- of
binneboordmotore en batterye. Ons mag tot 33% van die vervangingswaarde aftrek, aangesien jy ’n nuwe item
kry in die plek van die gebruikte een.
Afskrywing ná aanvanklike skade
As jou watervaartuig in ’n aanvanklike voorval beskadig word, en kort daarna in ’n daaropvolgende voorval
afgeskryf word, dek ons slegs die koste van die afskrywing. Met ander woorde, ons sal dit vervang, maar ons
betaal nie vir die onherstelde skade wat in die eerste voorval opgedoen is nie.
Jy betaal altyd die eerste bedrag of bybetaling
Jy moet altyd die eerste bedrag van enige eiseskikking betaal. Dit word die bybetaling genoem en verskyn in die
bybetalingskedule.
Voorbeeld
As jy suksesvol R10 000 eis vir herstelwerk aan jou watervaartuig en die bybetaling vir die eis is R1 000, betaal
ons jou ‘n netto bedrag van R9 000 uit.

Jou bank mag deel van jou betaling neem
As jou watervaartuig deur ’n bank of goedgekeurde kredietverskaffer gefinansier word, moet jy daarvan bewus
wees dat hulle die reg het om die uitbetaling van die eis te gebruik om jou skuld te delg. Dit is ’n standaardklousule
in die kontrak wat jy met hulle onderteken het toe jy jou watervaartuig gekoop het.
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Wat ons nie dek nie
SPESIFIEKE UITSONDERINGS
Risiko’s vir jou eie rekening
Ons dek nie verlies van of skade aan jou watervaartuig as gevolg van die volgende risiko’s nie:
○

waardevermindering, slytasie, geleidelikwerkende oorsake

○

vermindering in waarde as gevolg van herstel, veranderings of gebrek aan gebruik

○

verlies van of skade aan motors, elektriese masjinerie, batterye en hulle verbindings, tensy dit veroorsaak
word deur ander skade aan die watervaartuig of deur kragdadige betreding of verlating van die
watervaartuig of stoorplek

○

meganiese, elektriese of elektroniese onklaarraking, en weiering of brekasie, tensy dit veroorsaak is deur
ander skade aan die watervaartuig

○

verlies of skade veroorsaak deurdat jou watervaartuig nie seewaardig is nie of nie in stand gehou is nie

○

verlies of skade veroorsaak deur ’n latente defek in die watervaartuig se ontwerp en konstruksie

○

verlies of skade veroorsaak deur die aksies van huisdiere, byvoorbeeld byt, krap, kou, skeur of bevuiling

○

peste soos motte, knaagdiere en ongediertes

○

blootstelling van jou watervaartuig aan omstandighede, waar die betrokke risiko duidelik hoog is met
‘n verhoogde moontlikheid van verlies of skade byvoorbeeld, om opsetlik in gevaarlike waters te vaar
of sonder al die nodige toerusting rond te vaar. Indien ons beweer dat jy jou watervaartuig sodanig
blootgestel het, moet jy die teendeel bewys.

Watervaartuig onbewaak gelaat
Daar is geen dekking vir verlies of skade as die watervaartuig onbewaak gelaat word op ’n onbeskutte strand of
kuslyn nie.
Motore nie behoorlik vasgemaak nie
Daar is geen dekking vir motore wat gesteel word of oorboord val tensy dit behoorlik aan die romp vasgeketting
of vasgebout is.
Diefstal van motore
Daar is geen dekking vir die diefstal van motore tensy die watervaartuig terselfdertyd gesteel word, of daar is
duidelike tekens van kragdadige toegang tot die watervaartuig of stoorplek.
Motore wat per ongeluk onder water gedompel word
Daar is geen dekking vir verlies van of skade aan motore wat per ongeluk onder die water gedompel word nie,
tensy jy redelike stappe geneem het om hulle dadelik uit te spoel en te herstel.
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Seile wat deur die wind geskeur word
Ons dek nie verlies van of skade aan seile en beskermende oortreksels wat deur die wind geskeur, of weggewaai
word gedurende hysing nie.
Stuur onder die invloed
Daar is geen dekking vir verlies, skade, besering, dood of aanspreeklikheid nie wat ontstaan wanneer jy of enige
ander persoon die watervaartuig stuur of sleep terwyl:
○

onder die invloed van bedwelmende drank of verdowingsmiddels; of

○

die alkoholinhoud in jou bloed die wetlike perk oorskry nie.

Dit is ongeag die metode wat gebruik word om die graad van bedwelming te meet – byvoorbeeld ’n alkoholtoetsof ’n bloedtoets.
Die volgende gevalle van aanspreeklikheid
Alhoewel ons jou dek vir algemene aanspreeklikheid teenoor derde partye, sluit dit nie die volgende spesifieke
gevalle in nie:
○

sypeling, besoedeling of kontaminasie, of die koste van verwydering, onklaarraking of opruiming, tensy
dit veroorsaak is deur ’n skielike, onopsetlike en onvoorsiene voorval

○

verlies van of skade aan eiendom waarvoor jy verantwoordelik is terwyl dit vervoer word op die
watervaartuig, tensy dit aan passasiers of waterskiërs behoort

○

dood of liggaamlike besering:
–

van of aan ’n familielid wat normaalweg by jou inwoon

–

van of aan ’n werknemer, wat ontstaan uit en in die loop van hulle diens by jou

–

te wyte aan advies of behandeling, behalwe noodhulpbehandeling, gegee of toegedien deur jou
of enige persoon wat namens jou optree

○

aanspreeklikheid teenoor ’n derde party wat volgens ooreenkoms deur jou aanvaar is, tensy jy in die
afwesigheid van die ooreenkoms nog steeds aanspreeklik sou gewees het

○

vervoer van die watervaartuig oor land.

HBM – BSG Persoonlike Polisbewoording – 23 Junie 2014

137

Watervaartuig

Jou uitdruklike verantwoordelikhede
Jy moet ’n skipperlisensie hê en ouer as 16 jaar wees
In die geval van ’n eis moet jy bewys dat jy ten tye van die voorval ouer as 16 jaar en in besit van ’n geldige
skipperlisensie was.
Dit geld ook vir enige persoon wat met jou toestemming jou watervaartuig ten tye van ‘n voorval stuur.
As die watervaartuig oor land vervoer word, moet die bestuurder ’n geldige rybewys hê.
‘n Geldige skipperlisensie of rybewys
’n Geldige skipperlisensie of ’n rybewys is een wat:
o
o
o

verkry is van die korrekte owerheid, vir die korrekte kategorie
betyds hernu is
wat nie verval het, of gekanselleer of opgeskort is nie.

Verbindingsboot (tender) moet gemerk wees
Jou verbindingsboot moet permanent gemerk wees met die naam van die moedertuig waaraan dit behoort.
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Regskoste en identiteitdiefstal

Hierdie afdeling handel oor versekeringsdekking vir enige regskoste wat jy mag
aangaan, en kostes om jou identiteit terug te eis

Wat is “regskoste” en “identiteitsdiefstal”?
Hierdie is kostes wat jy mag aangaan as jy jouself in ’n regsaksie moet verdedig, of as jy gedwing word om teen
iemand anders regsaksie te neem.
Identiteitsdiefstal verwys na die onwettige gebruik van jou identiteit.
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Sleutelterme om te verstaan
Jy/jou

Sluit jouself, jou gade en enige lid van jou onmiddellike familie jonger as 21 jaar
in wat normaalweg by jou woon, en wat finansieel afhanklik is van jou

Regskoste

Koste en uitgawes wat ontstaan uit ’n eis onder hierdie afdeling en waarvoor jy
aanspreeklik is

Identiteitsdiefstal

Die diefstal, kopiëring of onwettige gebruik van jou identiteitsdokument, of enige
vertroulike inligting met betrekking tot jou identiteit

Pasop vir identiteitsdiefstal
As iemand die besonderhede van jou persoonlike identiteit steel – byvoorbeeld, jou ID-nommer en adres – is
hulle in staat om hulself as jou voor te doen. So ’n persoon is dan in staat om kontraktuele ooreenkomste in jou
naam te sluit, toegang tot vertroulike inligting en selfs ook krediet te verkry.
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Uitbetaling na ‘n eis
Alle uitbetalings is onderhewig aan die spesifieke perk in die LIMIETLYS
Regskoste
Vir enige eis waar jy ons versoek om jou regskoste te betaal, word die bedrag wat ons uitbetaal gebaseer op die
tariewe van ons voorkeurprokureurs, tot en met die bedrag in die skedule vermeld.
Ons betaal nie gedurende enige 12–maande-tydperk meer as die perk nie, selfs al het jy meer as een suksesvolle
eis.
Jy is welkom om ’n afskrif van ons prokureurs se tariewe aan te vra.
Identiteitsdiefstal
In die geval van identiteitsdiefstal, sal jy genoodsaak wees om nuwe persoonlike dokumente te kry en ook jou
kredietstatus te laat herstel.
Die maksimum bedrag wat ons hiervoor betaal, word gebaseer op die tariewe van ons voorkeurprokureurs.
Ons betaal ook alle redelike koste, tot en met die bedrag in die skedule vermeld vir:
○

vervanging van jou finansiële transaksiekaarte en identiteitsdokumente

○

monitering van jou kredietstatus deur ons voorkeurkredietburo

○

vereffening van finansiële verpligtinge wat deur die identiteitsdiefstal veroorsaak is

○

betaling van jou verlies aan inkomste as gevolg van onbetaalde verlof wat jy moes neem om aan die eis
aandag te gee.

Jy betaal altyd die eerste bedrag of bybetaling
Jy moet altyd die eerste bedrag van enige eiseskikking betaal. Dit word die bybetaling genoem en verskyn in die
bybetalingskedule.
Voorbeeld
As jy suksesvol eis vir R2 000 om jouself in ’n kriminele saak te verdedig, en die bybetaling vir die eis is R250,
betaal ons jou ‘n netto bedrag van R1 750.
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Waarvoor ons jou dek
Ons dek jou vir regskoste en uitgawes, gebaseer op ons tariewe en perke, maar slegs dit wat uit die volgende
ontstaan:
○

Siviele aksie
Enige siviele aksie deur jou of teen jou.

○

Kriminele aanklag
Verdediging van enige kriminele aanklagte teen jou, uitgesluit ’n boete of borgtog wat jou opgelê word.

○

Arbeidsverhoudinge
Enige regsaksie deur jou of teen jou, in ’n arbeidshof.

○

Gesinsaangeleenthede
Enige regsaksie wat verband hou met gesinsaangeleenthede soos egskeidings, toesig of onderhoud.

Waar enige dekking onderworpe is aan ’n wagtydperk, mag jy eers eis as die wagtydperk verby is.
Raadpleeg nou jou skedule om te sien of daar ’n wagtydperk van toepassing is.
Verskil tussen ’n siviele aksie en kriminele aksie
‘n Siviele aksie is wanneer een persoon ’n regsaksie teen ’n ander persoon instel om hulle regte te beskerm, of
omdat hulle glo hulle is ’n onreg aangedoen. ’n Suksesvolle uitkoms is dat skadevergoeding toegeken word ten
gunste van die wenparty.
‘n Kriminele aksie is wanneer regsaksies deur die staat teen ’n persoon ingestel word omdat hulle glo die
persoon het ’n misdaad gepleeg. In geval van skuldigbevinding word die persoon met ’n boete of tronkstraf
gestraf, of albei.
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Ons dek jou ook vir
Identiteitsdiefstal
As jou persoonlike identiteitsdokumente gesteel word, of enige vertroulike inligting wat verband hou met jou
identiteit gedupliseer of sonder jou toestemming verkry word, na inwerkingtreding van die polis, dek ons jou vir
die redelike koste van die volgende:
○

die finansiële verlies deur jou gely as ’n regstreekse gevolg van die identiteitsdiefstal

○

herstelling van jou kredietstatus tot die posisie voor die identiteitsdiefstal

○

monitering van jou kredietstatus deur ’n kredietburo van ons keuse

○

vervanging van gesteelde kaarte of identiteitsdokumente insluitend koste soos telefoonoproepe, briewe,
verklarings, afskrifte van dokumente, ens.

○

verlies van inkomste vir elke volle dag van onbetaalde verlof wat jy dalk moet neem om jou identiteit terug
te win.
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Wat ons nie dek nie
Ons dek nie regskoste of uitgawes aangegaan in enige regsake wat verband hou met die volgende nie:
Sake waar geen voorsiening gemaak is vir regsaksies soos:
○

aanneming, serwituut of die verklaring van regte

○

administrasie van boedels, of die opstel van regskontrakte en aanteken van appèl

○

skuldberading.

Besigheidsaktiwiteite
○

jou besigheid of beroep

○

die huur of verhuring van eiendom.

Die volgende regsaksies
○

kopiereg, patent- en soortgelyke regte

○

siviele aksies deur jou teen jou prokureur in sy professionele hoedanigheid

○

siviele aksies tussen die persone in die skedule vermeld, behalwe wanneer dit ’n gesinsaangeleentheid
behels

○

’n aksie waarby ons (Hollard) betrokke is

○

verkeersoortredings waarvoor ’n skulderkenningsboete betaal kan word

○

enige aksie rakende ’n versekeringsbybetaling

○

aansoekprosedures en ex parte-aansoeke

○

enige aksie buite Suid-Afrika.

Ongemagtigde of nie-regskoste
○

enige koste wat nie spesifiek deur ons gemagtig is nie

○

enige koste waarvoor ons tariewe nie voorsiening maak nie

○

enige nie-regskoste.

Professionele sport
○

professionele sport van enige aard.

Staatsekuriteit
○

enige aksie wat daarop gemik is om die regering omver te werp, of sy veiligheid te bedreig.

Geweld, oneerlikheid of immoraliteit
○

enige optrede of versuim waar ons redelikerwys glo daar is ’n element van geweld, oneerlikheid of
onsedelikheid betrokke.
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Voertuie
○

enige ongeluk waarin ’n voertuig, vliegtuig of watervaartuig betrokke is terwyl dit vir renjaery gebruik
word

○

enige voertuigongeluk in die volgende gevalle:
–

dit is nie padwaardig nie

–

dit is nie wettig gelisensieer nie

–

jy het nie ’n geldige rybewys nie

–

jy is onder die invloed van bedwelmende drank of verdowingsmiddels, of die alkoholinhoud van
jou bloed oorskry die wetlike perk (dit is ongeag die metode wat gebruik word om die graad van
bedwelming te meet, byvoorbeeld ’n alkohol- of ’n bloedtoets).

Die scenarios wat hierbo beskryf word, is ook van toepassing op enige ander persoon wat jou voertuig met jou
toestemming bestuur of sleep.
Ten spyte van bogenoemde uitsonderings mag ons egter na ons goeddunke en afhangende van die omstandighede,
die meriete van die eis ondersoek en besluit om te betaal.
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Jou spesifieke verantwoordelikhede
Rapporteer identiteitsdiefstal onmiddellik
Sodra jy bewus word van die diefstal van jou identiteit, moet jy alle noodsaaklike stappe neem om die verlies te
beperk. Verwittig ons dadelik, rapporteer dit aan die polisie, verwittig jou krediteure en volg die advies van jou
regsadviseurs.
Gebruik ons voorkeurprokureurs
Ons beveel aan dat jy ons voorkeurregsadviseurs gebruik. Sou jy egter besluit om jy eie regsadviseurs te gebruik, is
jy verantwoordelik vir die verskil in fooie.
Tree betyds op
Jy moet vertragings vermy deur vroegtydige en toepaslike opdragte aan jou regsadviseurs te gee. Indien nie, mag
jou eis geweier word.
Luister na jou regsadviseurs
Jy moet die professionele advies van jou regsadviseurs volg, anders mag jou eis geweier word.
Gebruik die Hof vir Klein Eise waar toepaslik
As ’n eis binne die jurisdiksie van die Hof vir Klein Eise val, moet die saak in daardie hof aangehoor word.
Moenie koste aangaan sonder ons medewete nie
Jy moet ons toestemming kry voordat jy enige regskoste of uitgawes aangaan, anders kan jou eis geweier word.
Jy moet dus alle rekenings of beramings aan ons stuur vir vooraf goedkeuring.
Verhalings moet aan ons terug gegee word
In enige regsaksie wat jy onderneem, kan jy moontlik daarin slaag om koste en uitgawes van ’n derde party te
verhaal. Dié is bekend as verhalings, en moet aan ons teruggegee word.
Verwittig ons van ander versekering
Jy moet ons in kennis stel van enige ander versekering wat jy vir regskoste en uitgawes het, anders kan jou eis
geweier word.
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Sasria Beperk
Reg. Nr. 1979/000287/06
KOEPONPOLIS VIR VERSEKERING TEEN SPESIALE RISIKO’S
DIE POLIS
As teenprestasie vir die voorafbetaling van die premie wat in die Skedule genoem word en die ontvangs daarvan
deur of namens Sasria Beperk (hierna verwys as “Sasria”) en onderworpe daaraan dat die Versekeraar se polis op
die effektiewe datum wat in die Skedule genoem word, van krag en geldig is, sal Sasria deur betaling of na sy
keuse deur vervanging of herstel die Versekerde van hoogstens die versekerde bedrag ten opsigte van elke item en
in die minste, teen verlies van of skade aan die eiendom wat regstreeks betrekking het op of veroorsaak is deur:i)

Enige optrede (hetsy ten behoewe van enige organisasie, liggaam of persoon, of groep persone) wat
daarop bereken of gerig is om enige Staat of regering, of enige provinsiale, plaaslike of stamowerheid met
dwang of deur vrees, terrorisme of geweld omver te werp of te beïnvloed;

ii)

Enige optrede wat daarop bereken of gerig is om verlies of skade te veroorsaak ten einde enige politieke
doel, oogmerk of saak te bevorder, of om maatskaplike of ekonomiese of regering, of enige provinsiale
plaaslike of stamowerheid, of met die doel om vrees by die publiek of enige deel daarvan in te boesem;

iii)

Enige oproer, staking of openbare onrus, of enige daad of handeling wat tot gevolg het of daarop gemik
is om oproer, staking of openbare onrus te veroorsaak;

iv)

Enige poging tot optrede wat in klousule (i), (ii), of (iii) hierbo genoem word;

v)

Die optrede van enige wettig ingestelde owerheid in die beheer, voorkoming of onderdrukking van, of
terwyl daar op enige ander wyse gehandel word met enige gebeurtenis waarna daar in klousule (i), (ii), (iii)
of (iv) hierbo verwys word.

LET WEL:
In hierdie Koeponpolis word daar geag dat die term “Openbare Onrus” burgerlike oproer, arbeidsonluste of
uitsluitings insluit.
MET DIEN VERSTANDE DAT:
Nieteenstaande enigiets strydigs waar Een Versekerde deur een of meer lopende en geldige versekering verseker
is (behalwe Kontrakwerke en/of Konstruksietoerusting en/of Motor) wat deur of namens Sasria uitgereik is, die
globale aanspreeklikheid van Sasria ingevolge al sodanige versekerings gedurende `n kalenderjaar beperk word
tot die totaal van die versekerde bedrae van genoemde versekerings of R500 000 000 (vyf honderd miljoen rand)
wat ookal die minste is ten opsigte van Een Versekerde waar die eiendom van die Versekerde in die Republiek van
Suid Afrika is.
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Vir hierdie doel beteken EEN VERSEKERDE:
Enige Enkele Een Versekerde of ‘n beheermaatskappy en al sy filiale (soos uitsluitlik in die Maatskappywet, 1973,
bedoel). In die geval van Een Versekerdes, behalwe maatskappye, behou SASRIA hom die reg voor om te bepaal
wie vir hierdie doel die Een Versekerde is.
VERDER MET DIEN VERSTANDE dat hierdie Versekering nie die volgende dek nie:
a)
Gevolglike of onregstreekse verlies of skade van welke aard ookal behalwe verlies van huurgeld indien
dit spesifiek verseker is, wat beperk word tot ‘n tydperk van hoogstens die wat nodig is om die gebou
verhuurbaar te maak;
b)

Verlies of skade wat uit algehele of gedeeltelike werkstilstand of die vertraging, onderbreking of stilstand
van enige proses of bedryf voortvloei;

c)

Verlies of skade wat veroorsaak word deur permanente of tydelike besitsontneming wat uit konfiskering,
kommandering of rekwisisie deur enige wettig ingestelde owerheid voortvloei.

d)

UITSLUITING KERN/CHEMIESE/BIOLOGIESE TERREUR
Dit word aanvaar dat ondanks enige bydraende faktore, hierdie versekering nie die verliese as gevolg van
of bydrae deur ‘n daad van terreur wat behels die gebruik van of dreigement van die gebruik van enige
kernwapen of apparaat of chemikalieë of biologiese agent sal dek nie.
Vir die doel van hierdie uitsluiting beteken ‘n daad van terreur, ‘n daad, insluitende maar nie beperk tot
die gebruik van geweld en/of die dreigement daarvan, of enige persoon of enige groep persone wat alleen
werk of namens of in samewerking met ‘n organisasie of regering verbonde aan polities, godsdienstige,
ideologiese, of persoonlike doele of redes insluitende die doel om enige regering te beïnvloed en/of die
publiek of enige gedeelte van die publiek te laat vrees.
As dit beweer word dat by enige uitsluiting ‘n verlies nie gedek is deur hierdie Koepon/Polis nie, die
verantwoordelikheid om die teenoorgestelde te bewys by die persoon wat verseker is, lê.

SPESIALE VOORWAARDES
1.
Dit is ‘n opskortende voorwaarde vir enige aanspreeklikheid dat wanneer ‘n gebeurtenis plaasvind wat
tot ‘n verlies ingevolge heirdie Koeponpolis aanleiding gee, die Benoemde Versekeraar se polis van krag is
wat die Versekerde se belang by al die eiendom wat deur hierdie Koeponpolis verseker word teen verlies
of skade deur brand dek.
2.

Al die bepalings, voorwaardes, uitsluitings, uitsonderings en waarborge wat op die Benoemde Versekeraar
se Polis van toepassing is, behalwe:a)

uitsondering A(i), A(ii)(b), A(iv), A(v) en A(vii) in die mate dat A(vii) na A(i), A (iii)(b), A(iv), A (v) en
A(vi) verwys; en
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b)

die Bewyslasklousule in Uitsondering A in die mate dat sodanige Klousule verwys na die
Uitsonderings wat in (a) hierbo genoem word;

enige bybedrag, aftrekbare bedrag of soortgelyke betaling wat ingevolge die Benoemde Versekeraar
se Polis deur die Versekerde betaal moet word, word geag in hierdie Koeponpolis vervat te wees en
moet as opskortende voorwaarde vir enige aanspreeklikheid ingevolge hiervan dienooreenkomstig op die
Versekerde betrekking hê en deur hom nagekom word.
MEMORANDUM
Die verwysing na Uitsonderings A(i), A(iii) (b), A(iv), A(v), A(vi) en A(vii) en na die Bewyslasklousule in Uitsondering
A is ‘n verwysing na die Uitsonderings soos hulle voorkom in die Standaard SAIA-uitsonderings wat die Benoemde
Versekeraar verplig is om in sy Polis in te sluit. Indien die nommers in die Benoemde Versekeraar se Polis nie met
die nommers van die Standaard SAIA-uitsonderings ooreenstem nie, is die verwysings hierbo mutatis mutandis op
die ooreenstemmende Uitsonderings in die Benoemde Versekeraar se Polis van toepassing.
3.

Indien die eiendom wat ingevolge die aangehegte Skedule verseker word by die aanvang van enige
vernietiging van of skade aan sodanige eiendom deur enige gevaar wat hierdeur verseker word gesamentlik
van groter waarde is as die totale versekerde bedrag wat hierin vermeld word, word die Versekerde as sy eie
versekeraar vir die verskil geag en dra hy dienooreenkomstig ‘n eweredige deel van die verlies. Elke item,
indien daar meer as een is, is afsonderlik aan hierdie voorwaarde onderworpe.

4.

Enige Premie-aanpassingsklousule of-voorwaarde in die Benoemde Versekeraar se Polis is nie op hierdie
Koeponpolis van toepassing nie.

5.

Geen verandering van hierdie Koeponpolis is geldig tensy dit deur ‘n direkteur van Sasria onderteken is nie.

6.

Enige Herstellingswaardevoorwaardes in die Benoemde Versekeraar se Polis is, in soverre dit op motorvoertuie
betrekking het, nie op hierdie Koeponpolis van toepassing nie.

7.

Die dekking wat deur hierdie Koeponpolis gebied word is van toepassing op eiendom wat in die Republiek
van Suid Afrika geleë is.
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Sasria Beperk
Reg. No. 1979/000287/06
MOTORVERSEKERINGSPOLIS VIR SPESIALE RISIKO’S
Ten opsigte van eiendom soos omskryf
DIE POLIS
OMSKRYWINGS
1.
Waar die uitdrukking “Sasria” ook al gebruik word, verwys dit na Sasria Beperk.
Waar die word “eiendom” ook al gebruik word, word dit geag te beteken enige motor of ander
voertuig, sleepwa, implement of masjien van enige beskrywing vir ‘n bepaalde werksdoel, met of sonder
selfaandrywingsvermoë, wat op enige pad bestuur of gesleep kan word, en bybehores of onderdele
onderwyl hulle daaraan is.
NADEMAAL die Versekerde die premie wat in die Skedule van hierdie polis gemeld word (welke Skedule
‘n integrale deel van hierdie Polis uitmaak) aan Sasria betaal het as teenprestasie vir die versekering wat
hierin vervat word ten opsigte van verlies of skade wat gedurende die Versekeringstydperk plaasvind wat
in die Skedule van die Polis gemeld word.
DERHALWE verklaar hierdie Polis, onderworpe aan die bepalings, uitsonderings en voorwaardes wat
hierin vervat word, dat Sasria die Versekerde skadeloos stel teen verlies van of skade aan die eiendom wat
in die Skedule beskryf word wat regstreeks betrekking het of veroorsaak is deur:
i)

Enige optrede (hetsy ten behoewe van enige organisasie, liggaam of persoon, of groep persone)
wat daarop bereken of gerig is om enige Staat of regering, of enige provinsiale, plaaslike of
stamowerheid met dwang of deur vrees, terrorisme of geweld omver te werp of te beïnvloed;

ii)

Enige optrede wat daarop bereken of gerig is om verlies of skade te veroorsaak ten einde enige
politieke doel, oogmerk of saak te bevorder, of om maatskaplike of ekonomiese of regering, of
enige provinsiale plaaslike of stamowerheid, of met die doel om vrees by die publiek of enige deel
daarvan in te boesem;

iii)

Enige oproer, staking of openbare onrus, of enige daad of handeling wat tot gevolg het of daarop
gemik is om oproer, staking of openbare onrus te veroorsaak;

154

iv)

Enige poging tot optrede wat in klousule (i), (ii), of (iii) hierbo genoem word;

v)

Die optrede van enige wettig ingestelde owerheid in die beheer, voorkoming of onderdrukking
van, of terwyl daar op enige ander wyse gehandel word met enige gebeurtenis waarna daar in
klousule (i), (ii), (iii) of (iv) hierbo verwys word.
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LET WEL:
In hierdie Polis word daar geag dat die term “Openbare Onrus” burgerlike oproer, arbeidsonluste of uitsluitings
insluit.
Sasria kan, na sy keuse, sodanige eiendom of enige deel daarvan herstel of vervang of die bedrag van die verlies of
skade in kontant betaal tot hoogstens die redelike markwaarde van die versekerde eiendom wat in die Skedule van
hierdie Polis gemeld word altyd onderworpe aan Voorwaarde 8 van hierdie Polis. Indien die versekerde eiendom
die onderwerp van ‘n huurkoop-of soortgelyke ooreenkoms is en die verkoper of verhuurder (hierna die “Eienaar”
genoem) ‘n belang het by enige gelde wat kragtens hierdie Polis aan die Versekerde betaalbaar sou wees ten opsigte
van verlies van of skade aan die versekerde eiendom (welke verlies of skade nie deur herstelling of vervanging
vergoed word nie) word sodanige gelde, indien dit skriftelik versoek word, aan die betrokke Eienaar en/of aan die
Versekerde betaal tot die omvang van hulle onderskeie belange solank hulle ‘n belang by die betrokke eiendom
het, en hulle kwitansie is ‘n algehele kwytskelding van Sasria ten opsigte van sodanige verlies of skade. Behoudens
soos uitdruklik hierin bepaal word, wysig of tas niks hierin die regte en aanspreeklikhede van die Versekerde of
Sasria aan ingevolge of in verband met hierdie Polis of ‘n voorwaarde of bepaling daarvan nie.
Ingeval ‘n onderdeel, bybehore of toerusting van welke aard ook al wat nodig is om skade aan die versekerde eiendom
te herstel of te vervang, onverkrygbaar in die Republiek van Suid-Afrika is as ‘n standaard klaarvervaardigende
artikel, of ingeval sodanige artikel om enigerede aan die Versekerde geweier word, word Sasria se aanspreeklikheid
nagekom deur die betaling van ‘n som gelyk aan die waarde van die betrokke artikel ten tyde van die verlies of
skade, maar in ieder geval hoogstens die fabrikaat se jongste katalogusprys wat in die Republiek van Suid-Afrika
geld.
Indien die eiendom wat ingevolge hierdie Polis verseker is weens verlies of skade buite werking raak, sal Sasria die
redelike koste van beskerming en verwydering na die naaste herstellers betaal. Sasria sal ook die redelike koste van
aflewering aan die Versekerde na die herstel van sodanige verlies of skade betaal tot hoogstens die redelike koste
van vervoer na die Versekerde se adres in die Republiek van Suid-Afrika.
UITSONDERINGS
Hierdie Polis dek nie die volgende nie:
1.

Gevolglike Verlies uit enige oorsaak hoegenaamd, waardevermindering van enige aard, wat ook beteken
die vermindering in die waarde van die versekerde eiendom, hoe dit ook al ontstaan, nadat die eiendom
skade opgedoen het waarteen daar verseker is en wat na die herstel van sodanige skade voortduur
slytasie, meganiese of elektriese onklaarraking weiering of onklaarraking.

2.

Verlies of skade wat veroorsaak word deur permanente of tydelike besitsontneming wat uit konfiskering,
kommandering of rekwisisie deur enige wettig ingestelde owerheid voortvloei.

3.

Verlies of skade wat regstreeks of onregstreeks veroorsaak is deur of deur middel van of ten gevolge van
‘n gebeurtenis waarvoor ‘n fonds ingevolge die Wet of Oorlogskadeversekering en vergoeding gestig is.
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4.

Enige verlies of skade wat verband hou met of veroorsaak word deur:i)

oorlog, inval, die optrede van ‘n buitelandse vyand, vyandelikhede of krygsverrigtinge (hetsy
oorlog verklaar is al dan nie) of burgeroorlog;

ii)

muitery, militêre of geüsurpeerde gesag, krygswet of ‘n staat van beleg, of enige ander gebeurtenis
of oorsaak wat die afkondiging of handhawing van krygswet of ‘n staat van beleg bepaal;

iii)

die optrede van enige wettig ingestelde owerheid in die beheer, voorkoming of onderdrukking
van of terwyl daar op enige ander wyse gehandel word met enige gebeurtenis waarna daar in
klousules (i) en (ii) hierbo verwys word.

5.

Enige eise wat spruit uit enige aanspreeklikheid wat volgens ooreenkoms deur die Versekerde aanvaar
word, tensy sodanige aanspreeklikheid in die afwesigheid van sodanige ooreenkoms op die Versekerde
sou gerus het.

6.

Enige verlies of vernietiging van of skade aan enige eiendom hoegenaamd of enige verlies of onkoste
hoegenaamd wat as gevolg daarvan is of daaruit voortspruit of gevolglike verlies vat regstreeks of
onregstreeks veroorsaak of waartoe bygedra word deur of wat onstaan uit ioniserende straling of
kontaminasie deur radioaktiwiteit afkomstig van kernbrandstof of van enige kernafval weens die
verbranding van kernbrandstof. Vir die doel van hierdie uitsondering alleenlik sluit verbranding ‘n
selfonderhoudende kernsplytingsproses in.
Die skadeloosstelling wat hierdie Polis voorsien, is nie van toepassing op en sluit nie verlies, vernietiging of
skade in wat regstreeks of onregstreeks veroorsaak word of waartoe bygedra word deur of wat voortspruit
uit kernwapenmateriaal nie.

7.

UITSLUITING KERN/CHEMIESE/BIOLOGIESE TERREUR
Dit word aanvaar dat ondanks enige bydraende faktore, hierdie versekering nie die verliese as gevolg van
of bydrae deur ‘n daad van terreur wat behels die gebruik van of dreigement van die gebruik van enige
kernwapen of apparaat of chemikalieë of biologiese agent sal dek nie.
Vir die doel van hierdie uitsluiting beteken ‘n daad van terreur, ‘n daad, insluitende maar nie beperk tot
die gebruik van geweld en/of die dreigement daarvan, of enige persoon of enige groep persone wat alleen
werk of namens of in samewerking met ‘n organisasie of regering verbonde aan polities, godsdienstige,
ideologiese, of persoonlike doele of redes insluitende die doel om enige regering te beïnvloed en/of die
publiek of enige gedeelte van die publiek te laat vrees.
As dit beweer word dat by enige uitsluiting ‘n verlies nie gedek is deur hierdie Koepon/Polis nie, die
verantwoordelikheid om die teenoorgestelde te bewys by die persoon wat verseker is, lê.
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VOORWAARDES
1.
Eiseprosedure
By die plaasvind van enige verlies of skade moet die Versekerde so gou as wat dit redelik moontlik is die
BENOEMDE VERSEKERAAR skriftelik daarvan in kennis stel. Die Versekerde moet alle sodanige bewyse en
inligting in verband met die eis aan Sasria voorsien as wat redelikerwys verlang kan word.
2.

Subrogasie
Die Versekerde moet op versoek en op koste van Sasria alle sodanige dade en dinge doen en instem en
toelaat dat hulle gedoen word, as wat nodig is of redelikerwys deur Sasria verlang word met die doel om
regte en regsmiddele af te dwing of om bystand of skadeloosstelling van ander partye te verkry, waarop
Sasria ten opsigte van of vergoeding van enige verlies of skade ingevolge hierdie Polis geregtig is of sou
word of deur subrogasie verkry of sou verkry, hetsy sodanige dade of dinge voor of na sy skadeloosstelling
deur Sasria nodig of verlang is of sal word.

3.

Kontribusie
Indien daar ten tyde van die ontstaan van ‘n eis ingevolge hierdie Polis enige ander versekering bestaan
wat dieselfde verlies of skade dek, is Sasria nie aanspreeklik om meer as sy eweredige deel van die verlies
of skade te betaal of by te dra nie.

4.

Voorsorgmaatreëls
Die Versekerde moet alle redelike stappe doen om die eiendom wat in die Skedule van die Polis beskryf
word teen verlies of skade te beskerm.

5.

Oordrag
Niks wat in hierdie Polis vervat word, verleen enige regte teen Sasria aan enige ander persoon behalwe
die Versekerde nie. Sasria word nie gebind deur enige oorgang van die Versekerde se belang deur dood
of regswerking nie.

6.

Arbitrasie
a)
Indien ‘n geskil ontstaan oor die bedrag wat kragtens hierdie Polis betaal moet word (waar
aanspreeklikheid andersins erken is) word sodanige geskil aan arbitrasie onderwerp ooreenkomstig
die Arbitrasiewette wat op daardie tydstip in die Republiek van Suid-Afrika van krag is, en op
sodanige plek wat Sasria bepaal.
b)

Waar ‘n geskik ingevolge paragraaf (a) hierbo aan Arbitrasie onderwerp word, is die Arbiter(s)
se toekenning beslissend en bevindend, en die doen van sodanige toekenning is ‘n opskortende
voorwaarde vir enige reg van aksie teen Sasria ingevolge hierdie Polis.

7

Beperking
Sasria is in geen geval hoegenaamd na afloop van 12 maande vanaf die plaasvind van die gebeurtenis
kragtens hierdie Polis aanspreeklik nie tensy die eis dan die onderwerp is van Arbitrasie of ‘n Hofgeding
wat alreeds ingestel is.

8.

Awery
Indien die eiendom wat hierkragtens verseker is by die aanvang van die vernietiging van of die skade aan
sodanige eiendom van groter waarde is as die totale waarde op risiko wat in die Skedule van hierdie Polis
verskyn in die geval van ‘n Motorhandelaar of Vlooteienaar dan word die Versekerde vir die verskil as sy
eie versekeraar beskou en moet hy dienooreenkomstig ‘n eweredige deel van die verlies dra.
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9.

Algehele Verlies van Eiendom
Indien enige motor of ander voertuig in die bogenoemde definisie van “eiendom” deur Sasria as ‘n
algehele verlies beskou word dan staak alle dekkingkragtens hierdie Polis ten opsigte van sodanige
motor of voertuig vanaf die datum van sodanige algehele verlies en is geen premie-terugbetaling aan die
Versekerde verskuldig nie.

10.

Premie
Ondanks die feit dat die versekeringstydperk wat in die Skedule van die Polis gemeld word korter as twaalf
maande kan wees, is die minimum premie wat die Versekerde kan betaal die volle jaarlikse premie.

11.

Geldigheid
Hierdie Polis is nie geldig nie tensy dit deur die Benoemde Versekeraar medeonderteken is.

12.

Veranding in die Gebruik van die Versekerde Eiendom
Sasria is nie aanspreeklik nie ten opsigte van verlies van of skade aan die eiendom indien die eiendom ten
tyde van sodanige verlies of skade deur die Versekerde of ‘n persoon wat met die Versekerde se medewete
optree, gebruik was op ‘n manier wat gewoonlik sou vereis het dat die eiendom in ‘n duurder kategorie
verseker moes gewees het as die wat gebruik is by die vasstelling van die premie wat in die Skedule
verskyn.

13.

Gebiedsperk
Die dekking word beperk tot eiendom in die Republiek van Suid-Afrika.

14.

Kansellering
Hierdie Polis kan te eniger tyd op versoek van die Versekerde gekanselleer word, maar geen terugbetaling
of pro rata-terugbetaling van premie is in sodanige gevalle betaalbaar nie.

15.

Bedrog
Indien die eis in enige opsig bedrieglik is en indien enige bedrieglike metodes of middele deur die
Versekerde of enigeen wat namens hom optree, gebruik word om enige voordeel ingevolge hierdie polis
te verkry en indien enige vernietiging of skade deur die moedswillige daad en met enige vergelykende
toelating van die Versekerde veroorsaak word, word alle voordele ingevolge hierdie Polis verbeur.

16.

Wanvoorstelling
Hierdie polis is vernietigbaar in geval van enige wesenlike wanvoorstelling, wanbeskrywing of verswyging.

17.

Aanmelding van Eise aan Owerhede
Al die gebeure wat tot eise kan lei moet aan die Suid Afrikaanse Polisie aangemeld word so gou as wat
dit moontlik is in die omstandighede.
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Belangrike inligting

BELANGRIKE INLIGTING
Slegs vir inligtingsdoeleindes – die volgende vorm nie deel van u versekeringskontrak nie.
1.

U moet van enige wesenlike verandering in besonderhede van die tussenganger en ons verwittig word.

2.

Ons mag u polis nie kanselleer deur slegs u tussenganger daarvan in kennis te stel nie. Ons word wettiglik
verplig om seker te maak dat die kennisgewing aan u gegee is.

WAARSKUWING
3.

Moenie blanko of gedeeltelik voltooide aansoekvorms onderteken nie.

4.

Voltooi alle vorms in ink.

5.

Hou alle dokumente wat aan u oorhandig word.

6.

Maak aantekeninge oor wat aan u gesê word.

7.

Moenie dat daar druk op u uitgeoefen word om hierdie polis te koop nie.

8.

Verkeerde onthullings of verswyging van feite deur u mag enige eise beïnvloed wat uit u versekeringskontrak
voortspruit.

KLAGTEPROSEDURE
9.

Indien u 'n klagte het omtrent die diens of advies wat u van u tussenganger ontvang het, kontak asseblief:
BSG Short-term (Pty) Ltd
Posbus 12900 BRANDHOF 9324

10.

Tel:		

(051) 407-0800

Faks:		

(051) 407-0890

e-pos:		

claims@brokersg.co.za

Indien u 'n klagte het omtrent hierdie polis of die diens wat u van ons ontvang het, kontak asseblief:
The Hollard Insurance Company Limited
Hollard Broker Markets
Posbus 87419 HOUGHTON 2041
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Tel:		

(011) 351-5000

Faks:		

(011) 351-8034

Internet:

www.hollard.co.za
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WAAR OM DIT TE VIND
180 dae
365 dae
4x2-voertuig
90 dae

15, 16
15
79
15, 16
A

aankoop
31, 89
aanranding
116, 125
aanspreeklikheid
1, 12, 14, 18, 20, 23, 36, 63, 75, 82, 83, 86, 87,
88, 91, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 110, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 133, 134, 137, 150, 151, 152, 155, 156, 157
Aanspreeklikheid
18, 35, 36, 62, 63, 87, 96, 102, 108, 112, 133
Aanspreeklikheid deur ooreenkoms
18
Aanspreeklikheid teenoor derde partye
35, 36, 62, 63, 87, 96,
102, 133
aanspreeklikheidsversekering
85
Aardbewing
59, 60
adresverandering
41
advies
115, 137, 160
Afbetaling van jou voertuig
94
afgeskryf
89, 98, 135
afleweringsvoertuig
79, 91, 100, 104
Afskrywing
79, 131, 135
afstandbeheerders
35, 37, 92, 93
agteruitgang
18, 33, 51
Aktiwiteite van jou sekuriteitsmaatskappy
114
alarm
41
alarmstelsel
9, 41, 93
ALGEMENE PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEID
111
alkoholinhoud
82, 137
alkoholtoets
84, 137
alkoholtoetser
82
Alle Risiko’s
17, 23, 44, 49
alternatiewe energie-eenhede
56
ander persone
7, 91, 100, 104, 106, 134
appelleer
16
argitekte
65
Asbes
19
Auto Dealers of Commercial Vehicle Guide
89, 98
B
bank
10, 57, 89, 135
bankbewaarkluis
30, 31, 52
batterye
135, 136
Bedrog
116, 158
BEGIN HIER
1
Begrafnisvoordeel
125
bepalings 7, 8, 9, 10, 17, 41, 42, 52, 91, 94, 100, 104, 134, 151, 154
beroep
115, 117, 124, 127
besering 20, 37, 38, 82, 83, 91, 100, 104, 106, 111, 112, 113,
114, 116, 120, 122, 125, 126, 133, 137
besigheid
80, 115, 117
BESIGHEIDSAANSPREEKLIKHEID
115
beskadigde eiendom
13, 17, 47
beskermende oortreksels
135, 137
beskerming
38, 65, 155
besoedeling
19, 117, 137
besoeker
38
Bestuur onder die invloed
82
bestuurder
79, 91, 100, 104, 138
Betaal jou premie/s op tyd
8,10
betalende passasiers
132
BEVEILIGING
90, 99
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bewyse van waarde
41
binneboordmotore
135
bloed
82, 137
bloedalkoholkonsentrasie
84
bloedtoets
82, 137
Blootstelling
125
boeke
40
boomkappers
29, 60
Botsing
28, 29, 59, 60
bouers
29, 60
bouregulasies
68
Brand
28, 29, 59, 60
brand en diefstal
86
brandkas
7, 10, 41
brekasie
34, 37, 39, 51, 82, 136
bromponie/s
40, 51, 79, 83, 117
buiteboord
135
buitedeure
41
buitegebou/e
26, 30, 31, 34, 36, 40, 42, 56, 63, 67, 112, 117
buitenshuise meubels
30
bus
81
buurlande
85, 132
bybetaling
5, 6, 13, 27, 47, 57, 73, 89, 98, 135
bybetalingskedule
13, 27, 47, 57, 73, 89, 98, 135
BYKOMENDE DEKKING
74, 94, 101
Bykomende dekking wat jy kan aanvra ___ 25, 32, 55, 66, 87, 96, 115
bystand
14, 132, 134, 157
D
dagvaar
108
defek
38, 136
defektiewe
34, 63, 66, 67, 82
dekodeerders
37
derde party
12, 15, 18, 78, 86, 87, 91, 96, 100, 102, 103,
104, 116, 133, 137
Derde party
79, 102, 131
Derde party alleenlik
102
derde partye
36, 63, 83, 88, 91, 97, 100, 101, 104, 106,
108, 111, 134, 137
Derdeparty alleenlik
86
Derdeparty, brand en diefstal
86
Derdeparty-, brand- en diefstaldekking
96
diefstal
13, 18, 27, 28, 30, 31, 33, 38, 42, 51, 52, 59, 61, 75,
82, 84, 86, 93, 94, 96, 97, 98, 125, 136
Diefstal onder valse voorwendsels
18
diefwering
41
diere
40
dood
20, 82, 83, 91, 100, 104, 108, 111, 112, 113, 114, 116,
120, 123, 125, 126, 133, 137, 157
drank
82, 126, 137
driewielvoertuie
40, 51, 117
drooglê
132
drukkers
70
duidelike tekens
30, 31, 51, 61, 75, 93, 136
duplikaat
37, 93
E
edelmetale
40
eerste bedrag
13, 27, 47, 57, 73, 89, 98, 135
eienaar
36, 63, 89, 98, 112, 113
eienaarskap
113, 114, 116, 117
eiendom 6, 9, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 30, 36, 38, 42, 45, 46, 47,
48, 50, 51, 65, 83, 91, 100, 104, 108, 111, 112, 114, 115, 116,
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117, 133, 137, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158
EIENDOMSEIENAAR SE AANSPREEKLIKHEID
113
eis
5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 37,
40, 42, 44, 47, 48, 50, 52, 57, 64, 65, 71, 73, 83, 84, 85, 86, 89,
91, 93, 98, 100, 104, 107, 109, 118, 121, 123, 127, 130, 133,
135, 138, 156, 157, 158
Eise
3, 11, 158
Eiseprosedure is vir jou eie rekening
14
Eisvrye Groep
17
ekonomies
12, 79, 89, 98, 131, 135
Elektriese heinings
114
elektroniese
33, 37, 50, 51, 70, 82, 136
Enige uitbetaling word altyd met die bybetaling verminder
13
enjin
82
eweredigheid
13, 27, 48, 57, 73
F
familie
familielid
fooie
fotovoltaïese selle

26, 46, 72, 79, 83, 108, 114, 116, 117, 131
116, 137
6, 62, 65
56
G

gas
38, 64, 80, 112
gaste
35, 36, 61
geaktiveer
41, 84
gebou
26, 28, 29, 34, 40, 42, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 112, 115, 151
Geboue
1, 17, 23, 54, 113, 116
gebruik
10, 17, 18, 20, 31, 36, 41, 51, 52, 57, 75, 78, 79, 80,
81, 82, 84, 85, 89, 91, 95, 100, 101, 104, 114, 116, 117, 124, 126,
132, 135, 136, 137, 151, 154, 156, 158
Gebruik van jou voertuig
91
gebruiksklas
80
Gebruiksvoorwaardes
130, 132
gedompel
136
Geen beloftes
118
geïmmobiliseer
90, 99
geld
24, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 49, 51, 60, 63, 84, 85,
92, 93, 106, 116, 138, 155
geleidelikwerkende oorsake
33, 82, 136
generiese kode
41
geslote
7, 10, 41, 51, 52, 75
Gespesifiseerde
46, 47, 50
Gevolglike verlies
18
gewapende reaksie
41
gholfkarretjie/s
40, 51, 79, 83, 117
glas
33, 63, 112
glasblaaie
35, 37
goud
41, 52
Grasdak
40
Grond en geboue
116
grondverskuiwing
34, 63, 64, 66
H
hael
28, 29, 37, 59, 60, 64
halfedelstene
41, 52
handelsreise
80
hangsweeftuie
40
hardeskyf
70
heinings
56, 64, 114
Hek
62, 63
hekke
54, 56, 60, 64
Help ons met enige regsgeding
14
Herbou
58
Herinstel van data
74
herstel
12, 13, 31, 33, 38, 57, 58, 63, 65, 73, 74, 79, 80, 85, 89,
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94, 98, 131, 135, 136, 150, 155
herstelkoste
12
herstelwerk
85, 89
herwin
132
Hierdie is ’n regsgeldige kontrak
7
Hierdie is JOU polis
7
Hoe om ons te kontak
4
Hoe om te eis
11, 14
Hoe ons ’n derdeparty-aanspreeklikheidseis mag skik
12
Hoe ons betaal
73
Hoë risiko-beroepe
126
Hoë risiko-sportsoorte
126
Hoekom die skedule so belangrik is
4, 6
Hoeveel ons betaal
11, 12, 25, 27, 47, 57, 73, 87, 96, 123
hofbevel
116
horlosies
40, 41, 44, 46, 52
huis
7, 9, 18, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38,
40, 41, 42, 44, 54, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 74, 108,
112, 113, 116, 117
huisdiere
33, 38, 82, 136
huishoudelike
24, 26, 36, 37, 42, 50, 65, 67, 112, 116
huishulp
35, 36, 38, 83, 112
Huisinhoud
1, 13, 17, 23, 24, 27
Huur
35, 36, 62, 63
huurder
36, 41, 68, 112
HUURDER SE PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEID
112
huurders
41, 68
huurgeld
63, 80, 94, 151
I
insakking
Insakking en grondverskuiwing
insekte
instandhouding
invloed

34, 63, 64, 66
32, 34, 63, 66
33, 40, 51
67, 75, 79, 80, 82, 83
82, 84, 126, 137
J

Jaarlikse polisse
Jou uitdruklike verantwoordelikhede

10
25, 41, 45, 52, 78, 84,
107, 118, 121, 127, 130
juwele
7, 10, 33, 40, 41, 46, 52
juwelier
41, 52
juweliersertifikate
52
Jy kan nie meer as die versekerde bedrag eis nie
13
Jy kan nie meer as die werklike verlies eis nie
12
Jy/jou
26, 46, 56, 72, 79, 108, 122, 131
K

kampeertoerusting
50
kanselleer
8, 9, 10, 160
Kantoorinhoud
35, 36
kaping
38, 84, 93, 125
Kernrisiko’s
19
klankreproduksietoerusting
37
klanktoerusting
50, 92, 93
kleinhandelsprys
13, 89, 98
klerasie
50, 131
kluis
52
knaagdiere
136
koerier
80
Kolhou
35, 36
Kom alle bepalings en voorwaardes na
8, 10
kommunes
30, 31
korrosie
33, 51
kragdadige
28, 30, 31, 36, 51, 61, 75, 93, 136
kragdadige betreding
28, 30, 31, 36, 61, 75, 93, 136
kragopwekkers
56
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Kragskommeling
kranksinnigheid
Krediet-, debietkaartbedrog
kredietkaarte
kredietooreenkoms
kredietverskaffer
kriminele
kuslyn
kwaadwillige
Kwaadwillige beskadiging
kwotasie

35, 36
126
35, 36
51
91, 94, 100, 104
57, 89, 135
14, 84
132, 136
29, 61, 116
29, 61
90, 99
L

Laat ons dadelik weet
14
Laat ons weet as jy jou polis wil kanselleer
9
Laat ons weet ons van wesenlike veranderings
9
Lekkasie
28, 29, 59
lewende hawe
40
liggaamlike
20, 38, 83, 91, 93, 100, 104, 108, 111, 112,
113, 114, 116, 125, 133, 137
liggaamlike besering/s
38, 93, 108, 116, 122, 125
LIMIETLYS
33, 36, 41, 52, 60, 63, 74, 90, 91, 93, 99,
100, 104, 109, 125, 133, 134
losieshuise
30, 31
lugdrade
35, 37
lughawe
18, 83
lughawens
83
M
Maandelikse premies
10
manuskripte
40, 51
markwaarde
73, 135, 155
matte
40, 61
medaljes
40
mediese
35, 38, 92, 93, 109, 123, 125, 126, 127
meganiese
33, 34, 39, 40, 51, 82, 90, 99, 136, 155
meubels
31, 37
minder as 12 maande oud
89, 98
minder as 5 jaar oud
135
moedertuig
138
Moenie aanspreeklikheid erken nie
14
Motor
77
motore
13
motorfiets/e
40, 51, 79, 83, 117
motorhandel
80
motorhuismotor
62, 63
Motorhuur
94
motorongeluk
31, 120, 125
motorpoele
81
motorversekeringswetgewing
83
motorvoertuie
40, 117, 152
motorvoertuig
77
motorwoonwa
79
motte
33, 51, 136
muf
33, 40
munisipale
38, 65
muntversameling
50
mure
26, 40, 54, 56, 64
myn/e
83
mynwerksaamhede
34, 63, 66
mynskuddings
59, 60
mynwerksaamhede
29, 60, 126
N
nadoodse ondersoek
nalatige
nalatigheid

164

125
84
106, 108

nie-standaardkonstruksie
Nood- en herwinningsuitgawes
Nooddienste
noodgeval
Nood-hotelhuitgawes

30, 31, 40, 67
134
35, 37, 62, 64
132
92
O

olielekkasie
28, 29, 59, 60
Ombudsman
16
omgevalde bome
62, 65
Omvattend
86
onbeskutte strand of kuslyn
136
onbewaak/te
31, 51, 75, 136
onbewoon
29, 38, 41, 42, 61, 63, 65, 67
onderdeel
89, 98, 155
ondersoeke
127
onderstel
82
onderverhuur
29, 31, 61
onderverseker
13, 27, 48, 57, 73
oneerlikheid
116
ongediertes
33, 40, 51
ongeluk
18, 38, 79, 90, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 104, 106, 131, 136
ongeskiktheid
120, 123, 124, 125, 126
ONGESKIKTHEIDSTABEL
124
Ongespesifiseerde
46, 47, 50
onklaarraking
33, 37, 40, 70, 77, 82, 90, 99, 136, 137, 155
Onklaarraking
40, 90, 99
Onluste, openbare oproer, terrorisme
20
onpadwaardig
83
onregmatige inhegtenisneming
114
Ons besluit altyd hoe ons uitbetaal
12
Ons betaal nie rente nie
13
Ons dek jou ook vir
25, 35, 55, 62, 87, 134
Ons herstel jou oorspronklike finansiële posisie
12
Onteiening of nasionalisering
18
onthaaluitgawes
36, 38
ontploffing
28, 29, 33, 59, 60, 91, 100, 104
ontslag
14
Onverantwoordelike optrede
126
oop see
132
oorboord
136
ooreenkoms
18, 116, 137, 155, 156
oorspronklike finansiële posisie
13
oorstroming
28, 29, 59, 60
Openbare toevoer
62, 64
opknapping
31, 51, 79, 80
Opruimingskoste
35, 37
opsporingsmaatskappy
84
opsporingstelsel
84
opvoedkundige
30, 31, 115
opwelling
34, 63, 64, 66
Ouderdomsbeperking
123
oudiovisuele toerusting
35, 37
ouer as 12 maande
89, 98
ouer as 5 jaar
135
owerhede
65
P
paaiemente
padwaardige
Pare en stelle
passasiers
Persoonlike Aanspreeklikheid
persoonlike besittings
Persoonlike dokumente
persoonlike eiendom
Persoonlike Ongevalle

94
134
27, 47
80, 81, 95, 101, 132, 137
63, 106
46, 50
35, 37
24, 36
120
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Persoonlike Rekenaar/s
70
plante
37, 64
platinum
41, 52
plofstowwe
80
premie
6, 7, 9, 10, 17, 42, 68, 93, 150, 154, 158
premies
7, 8, 9, 10, 41
Privaat
80, 132
privaat woning
26, 30, 56
professionele
30, 38, 51, 62, 65, 75, 80, 93, 125, 126
programme
19, 72, 74
puinverwydering
65
R
radioaktiwiteit
randapparatuur
regsaanspreeklikheid
regskoste
regtens
reisgeld
reisgeldbetalende
rekenaar
rekenaartoerusting
renjaery
restourasieproses
reswaarde/ballonbetaling
Risiko-adres
risikoprofiel
roekelose
roekelose- of nalatige bestuur
roes
romp
roofaanval
RSA en buurlande
rugby
rybewys
rystoel

19, 156
19, 72
15, 85, 91, 100, 104, 115, 133
111
14, 15, 108
80
81, 95, 101
72, 73, 74, 75
19, 51
80
33
94
56
9, 10, 41, 68, 127
84, 116
84
33, 51
131, 136
38, 93, 125
17
126
84, 138
120
S

saamrygeleentheid
81
saamryklubs
81
sagteware
19, 33, 51, 70, 72, 74
sanitêre
62, 63, 112
Sasria
150, 154
SASRIA
3, 21, 151
satellietskottels
35, 37
saunas
56
see
83, 132
seël
50
Seile
135, 137
sekuriteit
84
SEKURITEITSVERWANTE AANSPREEKLIKHEID
114
selfmoord
126
selfoonkoopbewyse
40
silwer
41, 52
skade
5, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 40,
44, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 82,
83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102,
103, 104, 106, 108, 111, 112, 113, 115, 117, 133, 134, 135, 136,
137, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158
skedule
5, 4, 6, 7, 33, 34, 40, 41, 46, 47, 50, 52, 56, 67, 73, 79,
80, 86, 89, 91, 93, 94, 98, 100, 101, 104, 109, 115, 122, 123, 131,
150, 152, 154, 155, 157, 158
skeepswerf
134
skerms
70
skikking
10, 91, 100, 104, 109, 116
skipperlisensie
138
skoonmaak
33, 51, 75
skootrekenaar
70, 73
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Sleep
90, 99, 132, 134
sleepwa
40, 51, 79, 83, 131, 133, 134, 154
Sleutels
35, 37, 92, 93
Sleutelterme om te verstaan
4, 5, 25, 45, 46, 55, 56, 71, 72,
78, 107, 108, 121, 122, 130
Sloping
62, 65
slotte
35, 37, 92, 93
slytasie
18, 33, 65, 82, 136, 155
Sommige rekenaarrisiko’s
19
son-waterverhitters
56
sosiaal, huishoudelik, plesier
80
spabaddens
56
SPESIFIEKE UITSONDERINGS
82, 136
spesifiseer
29, 50
sporttoerusting
46, 50
standaardkonstruksie
26, 40, 56
stasiewa
79
Stel die polisie in kennis
14
Stel ons dadelik in kennis van eise
118
stoorplek
136
Storm
28, 29, 59, 60
struike
37, 64
strukturele verbouings
117
Stuur alle dokumentasie wat jy dalk later ontvang
14
Stuur binne 30 dae die volgende aan ons
14
stygende vog
33
Suid-Afrikaanse reg
17
swembaddens
38, 54, 56, 64, 65
swembadnette
56
swembadtoerusting
30
Sypeling, besoedeling en kontaminasie
117
T
takelwerk
135
tapyte
40
taxi
81
tegnikus
37, 93
Telefone
35, 37
televisiestelle
37
tender
138
tennisbane
56, 64
terme
41, 68, 106
toerusting
24, 30, 33, 36, 37, 40, 51, 129, 131, 155
toesig
80, 117
toestemming
65, 82, 84, 91, 100, 104, 111, 118, 133,
134, 138
Toevallige dood
35, 37, 111
Toevallige skade
32, 37, 33, 35, 37, 44, 63, 70, 93
Toevallige verlies of skade
111
toevallige verlies van of skade
88
Transito oorland
134
trapfietse
50, 51
Traumaberadingsvoordeel
38, 92, 93, 125
tuin/e
30, 35, 37, 62, 64
tuin-gereedskap
30
tydrenne
80
Tydsbeperkings wat jou eis beïnvloed
11, 15
U
Uitbetaling ná ‘n eis
Uitbetalings
uitdruklike veranwoordelikhede
uitgeleen
Uithuur van eiendom

45, 47, 55, 78, 109, 123, 135
33, 91, 100, 104, 109
55
31
116
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V
vallende bome
28, 29, 59, 60
valskermspring
126
vaste toebehore
24, 40, 54, 56, 131
veeartsuitgawes
38
veilige bewaring
90, 99
veiligheidshekke
41
veiligheidsreëlings
41
veiligheidsvereistes
41
Veiligheidswagte
35, 38, 62, 65
vensterglas
63, 92, 93
verbeteringe
68
Verbindingsboot
138
verdowingsmiddels
82, 126, 137
Verdwyning
125
vergoeding
19, 80, 83, 91, 100, 104, 106, 116, 134,
155, 157
verhuur
31, 91, 100, 104, 132
verkeersoortredings
84
Verlies
40, 49, 67, 117, 124, 133, 151, 155, 158
Vermy bedrog
8, 10
verontagsaming
116
Versekerbare belang
7
versekerde bedrag
13, 17, 28, 30, 31, 40, 47, 73, 79, 89, 98,
135, 150, 152
Versekerde bedrag word nie verminder nie
17
versekerde voorval
5, 7, 12, 18, 36, 37, 38, 63, 64, 65, 79, 93,
111, 112, 113, 131
Versoenbaarheid
74
Verstaan al die regsbepalings
4
versteek
51, 75
Verswarende boetes, strawwe of bestraffende skadevergoeding ____117
vervanging
37, 63, 64, 89, 98, 150, 155
vervangingskoste
13, 27, 37, 47, 48, 57, 73, 93
vervangingswaarde
12, 27, 48, 57, 73, 135
vervoerkontrakteur
80
Verwittig ons van wesenlike veranderings
8
video-opnemers
37
vierwielmotorfiets
79
vierwielmotorfiets/e
40, 51, 83
virus of boosware
19, 51, 74, 75
visvanggerei
131
vliegtuie
40, 51, 117
vloeibare gas
80
voertuie
12, 51, 95, 101, 117
voertuig 31, 50, 51, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
125, 134, 154, 158
vog
40
Voldoen aan wetgewing
17
Voltal
35, 38
Voorbeeld
12, 13, 19, 27, 29, 47, 48, 57, 61, 73, 81,
88, 89, 97, 98, 103, 104, 109, 135
Voorkom/beperk verlies of skade
8, 9
Voorsien ons van akkurate inligting
8, 9
voorvalverslag
134
voorwaardes
7, 8, 9, 10, 17, 28, 38, 41, 42, 58, 59, 65, 68,
84, 85, 94, 115, 134, 151, 154
vrieskas
34, 39
VSA- of Kanadese wette
116

Waarvoor ons jou dek
25, 28, 45, 49, 55, 59, 71, 74,
87, 96, 102, 107, 110, 121, 125, 133
wasgoed
30
Wat gebeur as jy onderverseker is?
13
Wat om te doen as jou eis geweier word
11, 16
Wat ons nie dek nie 3, 25, 45, 51, 55, 67, 71, 107, 116, 121,
126, 130, 136
WAT ONS NIE DEK NIE
18
water
28, 29, 38, 56, 59, 60, 64, 65, 112, 136
waterapparate
28, 59
waterlekkasie/s
35, 38, 62, 64, 65
Waterpompmasjinerie
56, 62, 65
waterponies
129, 131
waterrekening
38, 65
watersport
134
watervaartuie
40
watervaartuig
1, 23, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138
wedvaarte
132
weerlig
28, 29, 59, 60
Weersomstandighede
29, 59, 60
Wees bewus hiervan
11, 17
Wees bewus van hoe ons hierdie inligting gebruik
8, 9
weier
7, 9, 10, 15, 16, 52, 84
wêreldwyd
49
werk
29, 58, 60, 64, 74, 80, 115, 117, 124, 151, 156
werknemer/s
83, 112, 115, 116, 117, 134, 137
werkplek
31, 75, 80
wetgewing
17, 19
wind
28, 29, 59, 60, 137
woonadres
10, 33
woonwa
79, 83
woonwaens
40, 50, 51
wrakwaarde
135
Y
Yskas

34, 35, 39

W
waardasiesertifikaat/e
waardeerder
Waardepapiere
waardevermindering
WAARVOOR JY KAN EIS
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41, 52
41, 52
40
33, 82, 136, 155
1, 22

HBM – BSG Persoonlike Polisbewoording – 23 Junie 2014

Broker Support Group (Pty) Ltd ‘n gemagtigde Finansiële Diensteverskaffer
Tel: (051) 407 0800 | Faks: (051) 407 0890
Nobelstraat 5, Brandwag, Bloemfontein, 9301
Posbus 12900, Brandhof, 9324
Maatskappy Reg. No. 2004/013589/07

www.brokersupportgroup.co.za

Onderskryf deur The Hollard Insurance Co. Ltd,
‘n gemagtigde Finansiële Diensteverskaffer

