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ALGEMENE BEPALINGS
EN VOORWAARDES
Dekking onder hierdie polis word verskaf onderhewig aan die volgende Algemene bepalings en voorwaardes.

1. BASIS VAN HIERDIE POLIS
Hierdie polis, die Bylae, ons korrespondensie aan jou, jou aansoek om versekering en enige verklaring, skriftelik of
mondeling, wat jy maak, of wat namens jou gemaak word, vorm die kontrak tussen ons en jou.

2. DEKKING WAT HIERDIE POLIS VERLEEN
2.1

Ons sal dekking ingevolge hierdie polis verleen slegs as ons jou premie ingevolge Algemene bepalings en
voorwaardes 4 ontvang het.

2.2

’n Versekerde gebeurtenis of afdeling word nie deur hierdie polis gedek nie as die versekerde bedrag of
die vergoedingsperk in die Bylae:
s GEEN GELDELIKE BEDRAG LANGSAAN AANDUI OF BLANKO GELAAT IS OF
s AS NUL AANGEDUI WORD OF
s AS hNIE VAN TOEPASSING NIEv AANGEDUI WORD

2.3

Ons vergoed jou nie ingevolge meer as een afdeling van hierdie polis vir verlies of skade as die verlies of
skade deur meer as een afdeling gedek word nie. Hierdie Algemene bepalings en voorwaardes 2.3 is nie
op die afdelings Alle Risiko’s en Uitgebreide Persoonlike Regsaanspreeklikheid van toepassing nie.

3. TERMYN VAN HIERDIE POLIS
Die termyn van hierdie polis is aanvanklik die tydperk vanaf die begindatum van hierdie polis, soos in die Bylae
aangedui, tot die laaste dag van die kalendermaand waarin die begindatum voorkom. Daarna is die termyn van
hierdie polis een kalendermaand.

4. BETALING VAN PREMIE
Jy kan jou premie op een van hierdie drie maniere betaal:
s
MAANDELIKS PER DEBIETORDER
s
JAARLIKS PER DEBIETORDER
s
JAARLIKS KONTANT
4.1

MAANDELIKSE BETALING PER DEBIETORDER
Jy moet jou premie elke maand voor die begin van die maand waarop dekking van toepassing is per
debietorder betaal. Ons bied jou debietorder aan jou betaalagent op die datum wat in die Bylae
genoem word.

ALGEMENE OMSKRYWINGS
Hierdie omskrywings geld vir die hele polis tensy dit in ’n spesiﬁeke afdeling anders aangedui word.
hjy/jou/jullev

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae aangedui word.

honsv

n BETEKEN 3ANTAM "EPERK

hhernuwingsperiodev

n BETEKEN N TYDPERK VAN  AGTEREENVOLGENDE MAANDE SOOS AANGEDUI IN DIE Bylae.

hhernuwingsdatumv

n BETEKEN DIE EERSTE DAG VAN N TYDPERK VAN  AGTEREENVOLGENDE MAANDE SOOS AANGEDUI IN DIE Bylae.
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As ons jou premie nie ontvang teen die datum wat in die Bylae genoem word nie:
4.1.1 omdat jy jou betaalagent opdrag gegee het om nie die debietorder te betaal nie, eindig alle
dekking ingevolge hierdie polis op die laaste dag van die maand waarvoor ons jou premie
ontvang het;
4.1.2 om ’n ander rede as wat in 4.1.1 genoem word, kan ons jou debietorder weer aanbied en dit
saam met jou debietorder vir die volgende maand invorder. As slegs een debietorder betaal word,
gebruik ons die geld om die oudste skuld te delg. Jy sal ons dus steeds die uitstaande premie skuld.
As ons nie ten minste een debietorder kan vorder nie, eindig hierdie polis op die laaste dag van
die maand waarvoor ons jou premie ontvang het.
4.2

JAARLIKSE BETALING PER DEBIETORDER
Jy moet jou premie elke jaar voor die begin van die jaar waarop die dekking van toepassing is per
DEBIETORDER BETAAL $IE JAAR HOEF NIE IN *ANUARIE TE BEGIN NIE n DIT KAN IN ENIGE MAAND VAN DIE JAAR BEGIN
Ons bied jou debietorder aan jou betaalagent op die datum wat in die Bylae genoem word.
As ons nie jou premie ontvang teen die datum wat in die Bylae genoem word nie:
4.2.1 omdat jy jou betaalagent opdrag gegee het om nie die debietorder te betaal nie, eindig alle
dekking in gevolge hierdie polis op die laaste dag van die jaarlikse tydperk waarvoor ons jou
premie ontvang het;
4.2.2 om ’n ander rede as dit wat in 4.2.1 genoem word, kan ons jou debietorder weer binne 30 dae
na die eerste aanbieding aanbied. As ons nie hierdie debietorder kan vorder nie, eindig hierdie
polis op die laaste dag van die jaarlikse tydperk waarvoor ons jou premie ontvang het.

4.3

JAARLIKSE KONTANTBETALING
As jy kies om jou premie jaarliks kontant te betaal, moet jy die geld teen die begindatum of
hernuwingsdatum aan ons betaal. As ons jou premie nie binne 30 dae vanaf die begindatum of
hernuwingsdatum ontvang nie, eindig die polis op die laaste dag van die jaarlikse tydperk waarvoor
ons jou premie ontvang het.

5. SORGSAAMHEIDSPLIG
Jy moet alle redelike voorsorgmaatreëls tref en alle redelike sorg aan die dag lê, om verlies, skade, dood, besering
of aanspreeklikheid te voorkom of te verminder.

6. WYSIGINGS
Ons mag wysigings aan die polis aanbring deur jou 30 dae skriftelike kennis daarvan by jou posadres soos in die Bylae
aangedui, te gee.

7. KANSELLASIE
7.1

Jy kan hierdie polis of ’n afdeling enige tyd kanselleer.

7.2

Ons kan hierdie polis, ’n afdeling of gedeelte van die polis kanselleer deur 30 dae skriftelike kennis
daarvan by jou posadres soos in die Bylae aangedui, te gee.

heis/eisEv
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8. JOU REGTE
Jy IN HIERDIE PARAGRAAF BETEKEN DIT DIE NAME WAT IN DIE Bylae VERSKYN MAG NIE jou regte of verpligtinge aan ’n ander
persoon oordra nie. Niemand anders mag ’n eis teen ons instel nie.

9. EISE
9.1

VOORBEREIDINGSKOSTE VAN EISE
Ons vergoed jou vir kostes wat jy aangaan om besonderhede te verskaf en te sertiﬁseer wat ons
ingevolge Algemene bepalings en voorwaardes 9.3.2 vereis sodat ons ’n eis wat jy mag hê, kan hanteer.
Hierdie vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

9.2

BASIS WAAROP EISE GESKIK WORD
Ons kan besluit om jou op enige een of meer van die volgende maniere te vergoed:
9.2.1 herstelling;
9.2.2 vervanging;
9.2.3 kontantbetaling; of
9.2.4 enige kombinasie hiervan.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word, minus enige bybetaling wat in
die Bylae genoem word.
As ons besluit om te herstel of te vervang, is ons nie verplig om dit presies te doen nie, maar slegs soos
wat in die omstandighede redelik is. As ons verlies of skade herstel of vervang, kan ons ’n verskaffer of
hersteller van ons keuse gebruik.
Let asseblief op dat jy eers ’n ooreenkoms van verlies, indien vereis, moet onderteken voordat ons die
skikking van ’n eis sal afhandel.

9.3

EISEPROSEDURE
9.3.1 Jy moet ons so gou as moontlik laat weet van ’n gebeurtenis wat tot ’n eis kan lei en ons ook
laat weet van ’n ander polis wat dieselfde gebeurtenis dek.
9.3.2 Jy moet binne 30 dae na die gebeurtenis volledige besonderhede daarvan aan ons verskaf, asook
alle dokumente wat ons redelikerwys vereis.
9.3.3 Na ’n gebeurtenis moet jy ons dadelik skriftelik laat weet as jy bewus word van vervolging,
regstappe of eis teen jou.
9.3.4 Jy moet ’n gebeurtenis waarby diefstal of ’n ander kriminele daad betrokke is dadelik aan die
polisie rapporteer.
9.3.5 Niemand mag sonder ons skriftelike toestemming aanspreeklikheid erken of aanbied of belowe
of betaal vir ’n gebeurtenis wat tot ’n eis kan lei nie.

ALGEMENE OMSKRYWINGS
Hierdie omskrywings geld vir die hele polis tensy dit in ’n spesiﬁeke afdeling anders aangedui word.
hjy/jou/jullev

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae aangedui word.

honsv

n BETEKEN 3ANTAM "EPERK

hhernuwingsperiodev

n BETEKEN N TYDPERK VAN  AGTEREENVOLGENDE MAANDE SOOS AANGEDUI IN DIE Bylae.

hhernuwingsdatumv
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9.4

ONS REGTE NA ’N GEBEURTENIS WAT TOT ’N EIS KAN LEI
9.4.1 Jy moet ons toelaat om die perseel waar die gebeurtenis plaasgevind het, binne te gaan en besit
te neem van beskadigde eiendom wat deur hierdie polis verseker word, en om die eiendom te
hanteer op ’n manier wat ons as redelik beskou. Jy mag nie eiendom aan ons prysgee nie, of dit
deur ons in besit geneem is of nie.
9.4.2 Jy moet alle inligting en bystand aan ons gee wat ons redelikerwys vereis en ons mag die verhaling,
verdediging of skikking van ’n eis oorneem en dit in jou naam voer.
9.4.3 Ons kan enige tyd afstand doen van enige verdediging, skikking of prosedure en die volle bedrag
van ons aanspreeklikheid aan jou betaal, of ’n kleiner bedrag waarvoor die eis geskik kan word. As
ons dit doen, het ons geen verdere aanspreeklikheid nie.
9.4.4 As hierdie polis aan jou en ’n ander persoon versekering voorsien, kan ons die vergoeding aan die
ander persoon betaal. So ’n betaling onthef ons van verdere aanspreeklikheid.

9.5

BEDRIEGLIKE OF OPSETLIKE DADE
Jy verloor alle reg om ingevolge hierdie polis te eis as:
9.5.1 ‘n eis bedrieglik is, of jy of enigiemand wat namens jou optree bedrieglike maniere gebruik om ’n
voordeel ingevolge hierdie polis te verkry; of
9.5.2 ’n eis ontstaan as gevolg van ’n doelbewuste, of voorbedagte, of opsetlike daad wat jy pleeg of
waarby jy of iemand wat namens jou optree, betrokke is; of
9.5.3 inligting of dokumente in verband met ’n eis, hetsy deur jou of namens jou geskep, nie waar is nie,
onvolledig is of bedrieglik is; of
9.5.4 die kwantum van ‘n eis doelbewus deur jou of iemand wat namens jou optree, oordryf word.

9.6

TYDSBEPERKINGS
9.6.1 As ons ’n eis skriftelik verwerp, of as jy die bedrag van ’n eis wat skriftelik gemaak is betwis, mag jy
binne 180 dae na die datum van sodanige kommunikasie, skriftelike vertoë rig of regstappe teen
ons instel.
9.6.2 Na 12 maande vanaf die datum van die gebeurtenis wat tot ’n eis lei, is ons nie aanspreeklik
nie, tensy:
s DIE eis die onderwerp van ’n hangende hofgeding of arbitrasie is; of
s DIT N eis is vir bedrae waarvoor jy regtens aanspreeklik mag word.

9.7

GEEN PREMIETERUGBETALING AS DIE MAKSIMUM VERSEKERDE BEDRAG OF
VERGOEDINGSPERK VIR ’N EIS GESKIK IS NIE
As ons jou eis skik vir die maksimum versekerde bedrag of die vergoedingsperk wat vir ’n gebeurtenis of
item betaalbaar is, betaal ons geen premie vir die oorblywende tydperk van jou versekering vir daardie
gebeurtenis of item terug nie.

10. ANDER VERSEKERING
As ’n eis wat ingevolge hierdie polis betaalbaar is ook ingevolge ’n ander polis betaalbaar is, betaal ons slegs ons
eweredige deel van die eis.
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11. INLIGTING WAT DIE RISIKO BEÏNVLOED
Ons kan die hele polis of ’n deel daarvan ongeldig verklaar as jy:
s
NIE AL DIE BESONDERHEDE WAT DIE RISIKO BEÕNVLOED AAN ons gee nie; of
s
BESONDERHEDE WAT DIE RISIKO BEÕNVLOED WANVOORSTEL OF VERKEERD BESKRYF
Jy moet ons onmiddellik van enige verandering in die risiko in kennis stel. Indien daar enige wesenlike verandering in
die risiko was, mag ons dekking en premies aanpas vanaf die datum van die wysiging.
Indien jy ons nie in kennis stel van enige wesenlike verandering in die risiko nie, is ons geregtig om die polis nietig te
verklaar of enige eis te weier wat na die verandering in die risiko plaasgevind het.
)N HIERDIE !LGEMENE BEPALING EN VOORWAARDE SLUIT DIE TERM hjyv ENIGE ANDER PERSOON IN WAT NAMENS jou optree.

12. HERSTELLING VAN VERSEKERDE BEDRAE OF VERGOEDINGSPERKE
Die versekerde bedrae of vergoedingsperke wat in die Bylae van hierdie polis genoem word, word nie met die
bedrag van ’n eis verminder nie tensy anders vermeld word.

13. GEENEISBONUS
13.1 ‘n Geeneisbonus is op sommige van die afdelings van jou polis van toepassing soos in die Bylae aangedui.
13.2 As jy in die 12 maande voor die hernuwingdatum van hierdie polis geen eise ingestel het nie, kan jy ’n
korting op jou premie volgens ons premieskaal verdien. As ons een of meer eise skik, pas ons die premie
volgens ons premieskaal aan.
13.3 Ons stem in dat eise teen die tipe dekkings wat met ’n h
BEÕNVLOED NIE

v gemerk is, nie jou geeneisbonus sal

14. BYBETALING
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag in die Bylae GENOEM MINUS ENIGE BYBETALING $IE hBYBETALINGv IS DIE
bedrag wat jy moet betaal voordat ons ’n eis skik. Die Bylae van hierdie polis sal aandui wanneer ’n bybetaling van
toepassing is.
As die bybetaling op ’n persentasie van die verlies of skade gebaseer is, word die persentasie toegepas op die bedrag
van die verlies of skade wat plaasgevind het.

15. JURISDIKSIE
Hierdie polis is aan die jurisdiksie van die howe van die Republiek van Suid-Afrika onderworpe. Suid-Afrikaanse reg is
van toepassing.

16. DEEL VAN VERSEKERINGSINLIGTING EN JOU MAGTIGING AAN ONS
16.1 DEEL VAN INLIGTING
16.1.1 Om versekeringsbedrog te bekamp en risiko’s behoorlik te kan bepaal en te evalueer, het
DIE 3UID !FRIKAANSE 6ERSEKERINGSVERENIGING 3!)! N GESAMENTLIKE DATABASIS GESKEP WAAR
polishouers se versekeringsinligting gestoor word. Ons stoor jou inligting in die gesamentlike
databasis om onderskrywingsinligting teen erkende regsbronne of databasisse te veriﬁeer.

ALGEMENE OMSKRYWINGS
Hierdie omskrywings geld vir die hele polis tensy dit in ’n spesiﬁeke afdeling anders aangedui word.
hjy/jou/jullev

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae aangedui word.

honsv

n BETEKEN 3ANTAM "EPERK

hhernuwingsperiodev
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16.1.2 Omdat versekeringsbedrog ’n reuse invloed op die korttermynversekeringsbedryf het, is dit
tot jou VOORDEEL OM DIT TE BEKAMP $IT BEÕNVLOED HOE VERSEKERAARS RISIKOS EVALUEER EN BEPAAL
en raak jou regstreeks omdat dit tot verhoogde premies lei. Ons is ernstig oor die bekamping
van bedrog en die regverdige evaluering van risiko’s, omdat ons jou premie so billik en
mededingend moontlik wil hou.
16.2 JOU REG OP PRIVAATHEID
Jou reg op privaatheid is ’n fundamentele reg wat in Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika,
1996, ingesluit is. Hierdie reg is egter in sommige gevalle beperk. Dit sluit omstandighede in waar
partye wat die inligting bekend maak en die partye wat daarby betrokke is, ’n regsgeldige belang in
daardie inligting het. Dit beteken dat ons ingevolge Suid-Afrikaanse reg inligting kan bekend maak of
ontvang as ons van plan is om dit te gebruik om bedrog te bekamp en risiko’s regverdig te onderskryf.
16.3 JOU MAGTIGING AAN ONS
16.3.1 Jy erken dat inligting vir onderskrywings- en eisedoeleindes in die openbare belang gedeel mag
word sodat versekeraars polisse regverdig kan onderskryf, risiko’s billik kan evalueer en die
voorkoms van bedrieglike eise kan verminder. Dit help om premies so laag as moontlik te hou.
16.3.2 Jy doen namens jouself en ’n ander persoon wat jy verteenwoordig, afstand van julle reg op
privaatheid van onderskrywings- en eise-inligting van ’n versekeringspolis of eis wat deur jou of
namens jou ingestel word.
16.3.3 Jy gee toestemming dat hierdie tipe inligting in die gesamentlike databasis gestoor en gebruik mag
word soos hierbo uiteengesit is.
16.3.4 Jy gee toestemming dat hierdie tipe inligting aan ’n versekeraar of sy agent gegee mag word.
16.3.5 Jy gee toestemming dat onderskrywingsinligting teen erkende regsbronne of databasisse
geveriﬁeer en met hulle gedeel mag word.

17. ’N PERSOON WAT NAMENS JOU OPTREE
Jy doen afstand van jou reg om vergoeding te ontvang as ’n persoon wat namens jou optree nie die bepalings en
voorwaardes van Algemene bepalings en voorwaardes vir die gebeurtenis of eis nakom nie.

18. WYSIGINGS OM AAN WETGEWING TE VOLDOEN
Ons en jy kom ooreen dat bepalings of voorwaardes van hierdie polis, wat teenstrydig met wetgewing is, gewysig sal
word om aan daardie wetgewing te voldoen.

19. VERWYSING NA ENKELVOUD EN MEERVOUD
In hierdie polis sluit verwysings na die enkelvoud die meervoud in en verwysings na die meervoud die enkelvoud.

20. VERTOLKING
Die oorspronklike dokument is in Engels opgestel. As daar twyfel oor die vertolking van ’n woord, frase of deel van
hierdie dokument bestaan, geniet die Engelse weergawe voorkeur.
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ALGEMENE
UITSONDERINGS
Ons dek nie enige verlies, skade of regsaanspreeklikheid wat veroorsaak word deur of as gevolg van of in verband met
enige van die volgende nie:

1. ONLUSTE, OORLOË, POLITIEKE DADE, OPENBARE OPROER, TERRORISME
OF ENIGE POGINGS TOT SULKE DADE
1.1

Burgerlike oproer, arbeidsonluste, oproer, staking, uitsluiting of openbare onrus of ’n daad of handeling
wat daarop gemik of gerig is om enige van bogenoemde te veroorsaak.

1.2

/ORLOG INVAL DIE OPTREDE VAN N BUITELANDSE VYAND VYANDELIKHEDE OF KRYGSVERRIGTINGE HETSY OORLOG
VERKLAAR IS OF NIE OF BURGEROORLOG

1.3

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

1.4

%NIGE 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 BEÕNVLOED OF OMVER TE WERP

1.5

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

1.6

Enige poging tot optrede waarna in Algemene uitsondering 1.4 of 1.5 hierbo verwys word.

1.7

Die optrede van ’n wettig ingestelde owerheid om ’n gebeurtenis waarna in Algemene uitsondering
1.1 tot 1.6 hierbo verwys word, te beheer, te voorkom of te onderdruk, of om dit op ’n ander manier
te hanteer.

1.8

Enige daad van terrorisme. ’n Daad van terrorisme beteken die gebruik of dreigement van geweld vir
politieke, geloofs-, persoonlike of ideologiese redes. Dit kan ’n daad insluit wat skade aan die menslike
lewe berokken of nie. Dit kan gepleeg word deur ’n persoon of groep persone wat alleen, of namens, of
saam met ’n organisasie of regering optree. Dit sluit enige daad in wat gepleeg word met die doel om ’n
REGERING TE BEÕNVLOED OF OM VREES BY DIE PUBLIEK TE VEROORSAAK

ALGEMENE OMSKRYWINGS
Hierdie omskrywings geld vir die hele polis tensy dit in ’n spesiﬁeke afdeling anders aangedui word.
hjy/jou/jullev
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2. GEBEURTENISSE WAARVAN DIE GEPAARDGAANDE SKADE DEUR
WETGEWING GEDEK WORD
%NIGE GEBEURTENIS WAARVOOR N FONDS GESTIG IS INGEVOLGE DIE 7ET OP /ORLOGSKADEVERSEKERING EN VERGOEDING 7ET 
VAN  VAN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA OF N SOORTGELYKE WET WAT GELD IN ENIGE VAN DIE GEBIEDE WAAROP HIERDIE
polis van toepassing is.

3. KERNSTOWWE
Kernwapenmateriaal, ioniserende uitstralings of kontaminasie deur radioaktiwiteit afkomstig van kernbrandstof of
enige kernafval of weens die verbranding van kernbrandstof wat ’n selfonderhoudende kernsplytingsproses insluit.

4. NASIONALISASIE
Nasionalisasie, konﬁskering, kommandering, rekwisisie, opsetlike vernietiging, verbeuring, beslaglegging,
inbeslagneming, bewaring of ander soortgelyke optrede of prosesse deur ’n hofbevel, doeanebeamptes, polisie,
misdaadbekampingseenhede of wettig ingestelde gesag of beamptes.

5. AANSPREEKLIKHEID DEUR OOREENKOMS
Enige aanspreeklikheid wat jy het as gevolg van ’n ooreenkoms wat jy aangegaan het, tensy jy aanspreeklik sou
gewees het indien die ooreenkoms nie bestaan het nie.

6. ONREGSTREEKSE VERLIES
Gevolglike of onregstreekse verlies.
Indien ons beweer dat ’n eis weens 1 tot 6 hierbo nie gedek is nie, moet jy die teendeel bewys.

heis/eisEv

n BETEKEN ENIGE VERSOEK OM VERGOEDING SKADELOOSSTELLING ONGEAG OF DAAR BEDRAE VIR DIE EIS VASGESTEL IS OF NIE

hBylaev

n BETEKEN DIE AANHANGSEL WAT DEEL VORM VAN HIERDIE POLIS

hafdeling/afdelingSv n BETEKEN DIE ONDERSKEIE AFDELINGS VAN HIERDIE POLIS
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SASRIA
SASRIA Beperk verskaf dekking indien so aangedui in hierdie polis se Bylae, vir alle afdelings van hierdie polis wat jou
versekerde eiendom dek.
SASRIA dek jou teen toevallige of opsetlike skade aan jou versekerde eiendom wat veroorsaak word deur ’n persoon of
groep persone wat deelneem aan oproer, ’n staking, uitsluiting, openbare onrus, burgerlike beroering of wat ’n daad pleeg
wat ’n politieke, sosiale of ekonomiese oogmerk, doelwit of saak het, of in opstand is teen ’n staat of regering. Die dekking
is beperk tot gebeurtenisse slegs in die Republiek van Suid-Afrika.
Vir ‘n volledige beskrywing van dekking en uitsonderings sien die SASRIA-meesterpolis, wat op aanvraag by ons
beskikbaar is.

VER001
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VER001

HUISINHOUD

Ja. Dit ís ’n stoel.
En hierdie is versekering.
Eenvoudige, verstaanbare, duidelike versekering.

15

HUISINHOUD
BASIESE DEKKING
1. VERSEKERDE EIENDOM
In hierdie afdeling is versekerde eiendom daardie eiendom wat aan jou behoort of waarvoor jy verantwoordelik is,
soos op die Bylae aangedui.
Dit sluit die volgende in:
s
HUISHOUDELIKE INHOUD
s
PERSOONLIKE BESITTINGS INSLUITENDE KANTOOR EN TUISNYWERHEIDTOERUSTING WAT IN jou privaat hoedanigheid aan
jou BEHOORT 
s
VASTE TOEBEHORE EN TOERUSTING WAT AAN jou as huurder, nie as eienaar nie, van die privaat woning behoort.

2. VERSEKERDE GEBEURTENISSE
Ons dek verlies of skade veroorsaak deur:
2.1

brand, weerlig en ontplofﬁng;

2.2

storm, wind, water, hael of sneeu. Ons dek egter nie die volgende nie:
2.2.1 verlies of skade veroorsaak deur enige proses wat water gebruik of aanwend;
2.2.2 verlies of skade veroorsaak deur slytasie;
2.2.3 verlies of skade veroorsaak deur geleidelike agteruitgang;
2.2.4 verlies of skade veroorsaak deur muf, roes of korrosie;

2.3

aardbewing;

2.4

botsing teen die privaat woning deur diere, voertuie, lugvaartuie of lugtoestelle of ander voorwerpe wat
daarvan val, of vallende bome, behalwe terwyl dit deur iemand afgekap word;

2.5

ineenstorting of die breek van antennestelsels en satellietskottels;

2.6

diefstal of poging tot diefstal;

2.7

inbraak;

2.8

lekkasie van olie uit olieverwarmers;

2.9

kwaadwillige beskadiging, maar ons dek nie kwaadwillige beskadiging terwyl jou privaat woning uitgeleen,
verhuur of onderverhuur word aan ’n huurder nie.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME IN DIE Bylae genoem, insluitende jou gade en ander lede van jou gesin of jou gade se gesin wat gewoonlik
by jou woon.
hprivaat woning” n BETEKEN DIE GEBOU VAN jou huis waarvan die muur- en dakkonstruksie en risiko-adres in die Bylae genoem word.
“buitegebou/
n BETEKEN DIE HUISHOUDELIKE KAMERS PRIVAAT MOTORHUISE EN PRIVAAT BUITEGEBOUE WAT NIE REGSTREEKS TOEGANG TOT DIE privaat
buitegeboue”
woning verleen nie en wat geleë is by en gebruik word in verband met jou privaat woning by die risiko-adres.
hperseelv
n BETEKEN DIE GROND WAAROP jou privaat woning en buitegeboue geleë is.
hrisiko-adresv
n BETEKEN DIE ADRES VAN DIE perseel waarop jou privaat woning en buitegebou(e) geleë is.
hgeldv
n BETEKEN KONTANT TJEKS REISIGERSTJEKS POSORDERS POSWISSELs, reis- en ander kaartjies, geskenkbewyse/-kaartjies en geldige
posseëls.
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3. JOU VERSEKERDE EIENDOM TERWYL DIT IN JOU PRIVAAT WONING EN
BUITEGEBOUE IS
3.1

Ons vergoed jou vir verlies of skade aan jou versekerde eiendom wat deur ’n versekerde gebeurtenis
veroorsaak word terwyl die versekerde eiendom in jou privaat woning en buitegeboue is. Ons vergoeding
is beperk tot die bedrag wat vir die item in die Bylae genoem word.

3.2

Verlies of skade deur diefstal of poging tot diefstal uit ’n buitegebou op jou perseel is beperk tot die
BEDRAG OF PERSENTASIE VAN DIE VERSEKERDE BEDRAG VIR DIE ITEM WAT OOK AL DIE GROOTSTE IS SOOS IN DIE
Bylae genoem.

3.3

Dekking vir verlies van of skade aan geld as gevolg van ’n versekerde gebeurtenis is beperk tot die
bedrag wat in die Bylae genoem word. Verlies van of skade aan geld as gevolg van diefstal word egter
nie gedek nie.

4. JOU VERSEKERDE EIENDOM TERWYL DIT NIE IN JOU PRIVAAT WONING IS
NIE (alle versekerde gebeurtenisse)
Ons vergoed jou vir verlies of skade aan jou versekerde eiendom wat deur ’n versekerde gebeurtenis veroorsaak
word terwyl die versekerde eiendom:
4.1

in ’n gebou is waar jy tydelik woon;

4.2

tydelik in die woongedeelte van ’n bewoonde privaat huis is;

4.3

vir veilige bewaring by ’n hotel, gastehuis, klub, bank, veilige bewaringsloket of geregistreerde
meubelbewaarplek ingegee is;

4.4

op die perseel van jou privaat woning is, tot die bedrag of persentasie van die versekerde bedrag vir die
ITEM WAT OOK AL DIE GROOTSTE IS SOOS IN DIE Bylae genoem word.

5. JOU VERSEKERDE EIENDOM TERWYL DIT NIE IN JOU PRIVAAT WONING IS
NIE (slegs sekere versekerde gebeurtenisse)
Ons vergoed jou vir verlies of skade aan jou versekerde eiendom wat veroorsaak word deur:
5.1

’n versekerde gebeurtenis terwyl dit in die gebou van ’n besigheid is om gemaak, verander, opgeknap,
herstel, skoongemaak of gekleur te word, uitgesluit diefstal of poging tot diefstal;

5.2

’n versekerde gebeurtenis terwyl dit in die gebou van ’n kantoor, besigheid of handelsinstansie is waar jy
in diens is. Diefstal of poging tot diefstal is egter beperk tot die bedrag, of persentasie van die versekerde
BEDRAG VIR DIE ITEM WAT OOK AL DIE GROOTSTE IS SOOS IN DIE Bylae genoem word;

5.3

diefstal, botsing of die omslaan van die vervoermiddel terwyl jy besig is om permanent na ’n ander
risiko-adres te verhuis, of terwyl jou versekerde eiendom na of van ’n geregistreerde meubelbewaarplek
deur ’n meubel-verhuisingskontrakteur vervoer word. Dekking sluit nie skade aan breekbare items soos
glas en porselein in nie tensy die items deur die meubelverhuisingskontrakteur verpak is en nie andersins
verseker is nie;

5.4

brand, weerlig of ontplofﬁng terwyl dit vervoer word of tydelik in ander plekke is as dié wat in 4.1 tot
4.3 hierbo genoem word;

5.5

diefstal terwyl dit na of van ’n bank of veilige bewaringsfasiliteit vervoer word;

hlandev
hinbraakv

n BETEKEN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA .AMIBIÑ ,ESOTHO "OTSWANA 3WAZILAND :IMBABWE -ALAWI EN -OSAMBIEK
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN N ANDER PERSOON SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE
ontneem wanneer dit met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, kragdadige en gewelddadige wyse gepaardgaan.
hdiefstalv
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN N ANDER PERSOON SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE
ontneem wanneer dit nie met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, kragdadige en gewelddadige wyse
gepaardgaan nie.
hhuurderv
n BETEKEN IEMAND BEHALWE jy, wat toegelaat word om jou privaat woning ingevolge ’n geskrewe kontrak te bewoon, maar dit
sluit nie ’n betalende gas, loseerder of kamerhuurder in nie.
hwilde bobbejane n BETEKEN BOBBEJANE OF APE WAT VRYELIK IN N NATUURLIKE OMGEWING LEEF EN NIE AS TROETELDIERE OF PLAASDIERE OF OP ENIGE
of wilde apev
MANIER AANGEHOU WORD NIE
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5.6

diefstal uit ’n voertuig, op voorwaarde dat die voertuig nie onbewaak en ongesluit gelaat word nie.
Eiendom wat onder Alle Risiko’s “Klerasie en Persoonlike Besittings” verseker kan word, word nie onder
hierdie Huisinhoud-afdeling gedek nie. Dekking is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

UITGEBREIDE BASIESE DEKKING
1. TYDELIKE VERHOGING VAN DIE VERSEKERDE BEDRAG
Ons verhoog elke jaar tydelik die versekerde bedrag vir die tydperk 15 Desember tot 31 Januarie.
Die persentasie van hierdie verhoging word in die Bylae genoem.

2. PUINVERWYDERING
Ons vergoed jou vir die noodsaaklike koste om jou beskadigde versekerde eiendom van jou perseel te verwyder na
verlies of skade wat deur ’n versekerde gebeurtenis veroorsaak is.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

3. HUURGELD
Ons vergoed jou vir die huurgeld wat jy moet betaal, of die redelike ekstra uitgawes wat jy aangaan, vir soortgelyke
alternatiewe verblyf, indien jou privaat woning as gevolg van ’n versekerde gebeurtenis onbewoonbaar is.
3.1

Hierdie dekking geld slegs vir die tydperk wat redelikerwys vereis word om jou privaat woning weer
bewoonbaar te maak, en is beperk tot ’n maksimum tydperk van 12 maande.
Ons vergoeding is beperk tot die persentasie van die versekerde bedrag vir die item soos in die
Bylae genoem.

3.2

As “Huurgeld” onder die Geboue-afdeling op dieselfde versekerde gebeurtenis van toepassing is,
vergoed ons jou slegs onder een van die toepaslike afdelings.

4. BRANDBLUSKOSTE
Ons vergoed jou vir die redelike koste wat ’n gemagtigde instansie hef vir die blus van ’n brand om verlies van of
skade aan jou versekerde eiendom te voorkom of te verminder.

5. SPIEËLS EN SEKERE GLAS
Ons vergoed jou vir die koste om die volgende spieëls en glas te vervang terwyl die items in jou privaat woning is:
s
SPIEÑLS OF GLASBLAAIE VAN MEUBELS WAT AAN jou behoort en wat toevallig gebreek word;
s
AS DIT NIE ELDERS VERSEKER IS NIE GLAS WAT DEEL IS VAN N OOND OF STOOF WAT jou verantwoordelikheid is.
Hierdie ekstra dekking sluit nie glas in wat toevallig breek en wat deel is van ander huishoudelike toestelle, rekenaars
en televisiestelle nie.

6. DOOD
Ons betaal die bedrag wat in die Bylae genoem word as jy sterf binne 90 kalenderdae nadat jy beseer is as gevolg van
brand, diefstal, poging tot diefstal, kaping of inbraak in jou privaat woning of buitegeboue of op jou perseel.

OMSKRYWINGS
“jy/jou”

– beteken die name in die Bylae genoem, insluitende jou gade en ander lede van jou gesin of jou gade se gesin wat gewoonlik
by jou woon.
“privaat woning” – beteken die gebou van jou huis waarvan die muur- en dakkonstruksie en risiko-adres in die Bylae genoem word.
“buitegebou/
– beteken die huishoudelike kamers, privaat motorhuise en privaat buitegeboue wat nie regstreeks toegang tot die privaat
buitegeboue”
woning verleen nie en wat geleë is by en gebruik word in verband met jou privaat woning by die risiko-adres.
“perseel”
– beteken die grond waarop jou privaat woning en buitegeboue geleë is.
“risiko-adres”
– beteken die adres van die perseel waarop jou privaat woning en buitegebou(e) geleë is.
“geld”
– beteken kontant, tjeks, reisigerstjeks, posorders, poswissels, reis- en ander kaartjies, geskenkbewyse/-kaartjies en geldige
posseëls.

VER001
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7. VEEARTSKOSTE
Ons vergoed jou vir veeartskoste wat jy aangaan omdat jou troeteldier in ’n padongeluk beseer is.
Ons VERGOEDING IS BEPERK TOT DIE BEDRAG OF DIE PERSENTASIE VAN DIE VERSEKERDE BEDRAG VIR DIE ITEM WAT OOK AL DIE
GROOTSTE IS WAT IN DIE Bylae genoem word.

8. SKADE DEUR WILDE BOBBEJANE OF WILDE APE
Ons vergoed jou vir verlies van of skade aan versekerde eiendom terwyl dit in jou privaat woning of buitegeboue is,
veroorsaak deur wilde bobbejane of wilde ape.
Ons VERGOEDING IS BEPERK TOT DIE BEDRAG OF DIE PERSENTASIE VAN DIE VERSEKERDE BEDRAG VIR DIE ITEM WAT OOK AL DIE
GROOTSTE IS WAT IN DIE Bylae genoem word.

GERIEFLIKHEIDSVOORDELE
1. GASTE OF BESOEKERS SE MEDIESE UITGAWES
Ons vergoed jou vir ’n gas of besoeker se mediese uitgawes wat aangegaan word weens ’n toevallige liggaamlike
besering, slegs as daar aan al die volgende voorwaardes voldoen word:
s
jy het die mediese uitgawes aangegaan en daarvoor betaal;
s
DIE BESERING IS REGSTREEKS DEUR N DEFEK IN DIE privaat woning of perseel by die risiko-adres veroorsaak;
s
DAAR IS GEEN VERGOEDING DEUR N ANDER VERSEKERINGSPOLIS OF FASILITEIT NIE
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.
!S h'ASTE OF BESOEKERS SE MEDIESE UITGAWESv ONDER DIE 'EBOUE AFDELING OP DIESELFDE GEBEURTENIS VAN TOEPASSING IS
vergoed ons jou slegs onder een van die toepaslike afdelings.

2. HUISHOUDELIKE WERKNEMERS SE MEDIESE UITGAWES
Ons vergoed jou vir huishoudelike werknemers se mediese uitgawes wat aangegaan word as gevolg van toevallige
liggaamlike besering, slegs as daar aan al die volgende voorwaardes voldoen word:
s
DIE HUISHOUDELIKE WERKNEMERS IS IN jou diens by die risiko-adres;
s
jy het die mediese uitgawes aangegaan en daarvoor betaal;
s
DIE BESERING IS VEROORSAAK GEDURENDE DIE UITVOERING VAN DIE HUISHOUDELIKE WERKNEMERS SE PLIGTE BY
die risiko-adres;
s
DAAR IS GEEN VERGOEDING DEUR N ANDER VERSEKERINGSPOLIS OF FASILITEIT NIE
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.
!S h(UISHOUDELIKE WERKNEMERS SE MEDIESE UITGAWESv ONDER DIE 'EBOUE AFDELING OP DIESELFDE GEBEURTENIS VAN
toepassing is, vergoed ons jou slegs onder een van die toepaslike afdelings.

hlandev
hinbraakv

n BETEKEN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA .AMIBIÑ ,ESOTHO "OTSWANA 3WAZILAND :IMBABWE -ALAWI EN -OSAMBIEK
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN N ANDER PERSOON SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE
ontneem wanneer dit met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, kragdadige en gewelddadige wyse gepaardgaan.
hdiefstalv
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN N ANDER PERSOON SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE
ontneem wanneer dit nie met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, kragdadige en gewelddadige wyse
gepaardgaan nie.
hhuurderv
n BETEKEN IEMAND BEHALWE jy, wat toegelaat word om jou privaat woning ingevolge ’n geskrewe kontrak te bewoon, maar dit
sluit nie ’n betalende gas, loseerder of kamerhuurder in nie.
hwilde bobbejane n BETEKEN BOBBEJANE OF APE WAT VRYELIK IN N NATUURLIKE OMGEWING LEEF EN NIE AS TROETELDIERE OF PLAASDIERE OF OP ENIGE
of wilde apev
MANIER AANGEHOU WORD NIE
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3. GASTE SE PERSOONLIKE BESITTINGS
Ons vergoed jou gaste vir die verlies van of skade aan hulle persoonlike besittings deur ’n versekerde gebeurtenis
terwyl hulle besittings in jou privaat woning is.
Ons vergoed jou GASTE TOT DIE BEDRAG OF DIE PERSENTASIE VAN DIE VERSEKERDE BEDRAG VIR DIE ITEM WAT OOK AL DIE
GROOTSTE IS WAT IN DIE Bylae genoem word.
Hierdie vergoeding is nie van toepassing as jou gas versekering het wat die verlies of skade dek nie.

4. HUISHOUDELIKE WERKNEMERS SE PERSOONLIKE BESITTINGS
Ons vergoed jou voltydse huishoudelike werknemers vir die verlies van of skade aan hulle persoonlike besittings deur
’n versekerde gebeurtenis terwyl daardie besittings in jou privaat woning of buitegeboue is.
Ons dek nie jou huishoudelike werknemers se persoonlike besittings as die persoonlike besittings as gevolg van
diefstal of poging tot diefstal verloor of beskadig word terwyl dit in jou buitegeboue is nie.
Ons VERGOED HULLE TOT DIE BEDRAG OF DIE PERSENTASIE VAN DIE VERSEKERDE BEDRAG VIR DIE ITEM WAT OOK AL DIE
GROOTSTE IS WAT IN DIE Bylae genoem word.
Hierdie vergoeding is nie van toepassing as jou voltydse huishoudelike werknemers versekering het wat die verlies of
skade dek nie.

5. INHOUD VAN YSKASTE EN VRIESKASTE
Ons vergoed jou vir die toevallige bederwing van die inhoud van jou yskaste of vrieskaste in jou privaat woning en
buitegeboue as dit veroorsaak word deur ’n temperatuursverandering en nie omdat iemand die temperatuurbeheer
verstel het nie. Skade aan die yskaste en vrieskaste is nie gedek nie.
Hierdie dekking sluit nie bederwing as gevolg van die doelbewuste afsny van krag deur ’n kragvoorsieningsowerheid
in nie, behalwe as die tydsduur van die onderbreking langer as 24 uur is. Bederwing as gevolg van nie-betaling of nieaankope van krag of brandstof is nie gedek nie.
Ons VERGOEDING IS BEPERK TOT DIE BEDRAG OF DIE PERSENTASIE VAN DIE VERSEKERDE BEDRAG VIR DIE ITEM WAT OOK AL DIE
GROOTSTE IS WAT IN DIE Bylae genoem word.

6. BERGINGSKOSTE VAN INHOUD NA SKADE
Ons vergoed jou vir die noodsaaklike bergingskoste wat jy moet aangaan om jou versekerde eiendom te beskerm
nadat ’n versekerde gebeurtenis plaasgevind het.
Ons VERGOEDING IS BEPERK TOT DIE BEDRAG OF DIE PERSENTASIE VAN DIE VERSEKERDE BEDRAG VIR DIE ITEM WAT OOK AL DIE
GROOTSTE IS WAT IN DIE Bylae genoem word.

7. TRAUMABEHANDELING
Ons vergoed jou vir die koste van traumabehandeling deur ’n geregistreerde professionele berader, wat jy aangegaan
en betaal het en wat nie van ander versekering of fasiliteit verhaalbaar is nie en wat nodig was as gevolg van diefstal,
inbraak, kaping of brand wat in jou privaat woning of op jou perseel plaasgevind het.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME IN DIE Bylae genoem, insluitende jou gade en ander lede van jou gesin of jou gade se gesin wat gewoonlik
by jou woon.
hprivaat woning” n BETEKEN DIE GEBOU VAN jou huis waarvan die muur- en dakkonstruksie en risiko-adres in die Bylae genoem word.
“buitegebou/
n BETEKEN DIE HUISHOUDELIKE KAMERS PRIVAAT MOTORHUISE EN PRIVAAT BUITEGEBOUE WAT NIE REGSTREEKS TOEGANG TOT DIE privaat
buitegeboue”
woning verleen nie en wat geleë is by en gebruik word in verband met jou privaat woning by die risiko-adres.
hperseelv
n BETEKEN DIE GROND WAAROP jou privaat woning en buitegeboue geleë is.
hrisiko-adresv
n BETEKEN DIE ADRES VAN DIE perseel waarop jou privaat woning en buitegebou(e) geleë is.
hgeldv
n BETEKEN KONTANT TJEKS REISIGERSTJEKS POSORDERS POSWISSELs, reis- en ander kaartjies, geskenkbewyse/-kaartjies en geldige
posseëls.
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8. WAGTE
Ons vergoed jou as jy wagte in diens neem om jou versekerde eiendom te beskerm nadat ’n versekerde gebeurtenis
plaasgevind het.
!S h7AGTEv ONDER DIE 'EBOUE AFDELING OP DIESELFDE GEBEURTENIS VAN TOEPASSING IS VERGOED ons jou slegs onder een
van die toepaslike afdelings.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

OPSIONELE DEKKING (slegs as dit in die Bylae as ingesluit
aangedui word)
As ’n opskrif hieronder in die Bylae verskyn, dek ons jou soos onder die opskrif aangedui word. As die opskrif nie verskyn
nie, het jy nie die opsionele dekking nie.

1. UITBREIDING VIR BEPERKTE BED-EN-ONTBYT DEKKING
In die geval waar dekking en perke vir dieselfde dekking onder Uitgebreide basiese dekking, Gerieﬂikheidsvoordele
of Opsionele dekking genoem word, word dit vervang met die dekking en perke van hierdie uitbreiding, waar
van toepassing.
Die dekking onder hierdie uitbreiding geld slegs as drie of minder slaapkamers van jou privaat woning aan gaste
verhuur word en jy permanent in die privaat woning woonagtig is.
1.1

HANDELSVOORRAAD
Ons dek handelsvoorraad as die versekerde bedrag wat in die Bylae vir Huisinhoud genoem word,
insluitende handelsvoorraad van jou Bed-en-Ontbyt, voldoende is. Ingeval die versekerde bedrag nie
voldoende is nie, sal eweredigheid van toepassing wees.

1.2

VERHOGING TYDENS HOOGSEISOEN
Die bedrag wat in die Bylae vir die Huisinhoud-afdeling genoem word, word met ’n persentasie, wat in
die Bylae genoem word, verhoog tydens:
1.2.1 lang naweke;
1.2.2 feeste; en
1.2.3 skoolvakansies wat op die amptelike provinsiale skoolkalender genoem word.

1.3

VERLIES OF SKADE VAN ’N BETALENDE GAS SE PERSOONLIKE BESITTINGS
Ons vergoed jou vir verlies of skade wat ’n versekerde gebeurtenis veroorsaak aan die persoonlike
besittings, uitgesluit geld en enige items van ’n verhandelbare aard, wat aan betalende gaste behoort
terwyl die persoonlike besittings in jou privaat woning is. Die dekking sluit nie huishoudelike goedere en
persoonlike besittings in wat elders verseker is nie.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

hlandev
hinbraakv

n BETEKEN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA .AMIBIÑ ,ESOTHO "OTSWANA 3WAZILAND :IMBABWE -ALAWI EN -OSAMBIEK
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN N ANDER PERSOON SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE
ontneem wanneer dit met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, kragdadige en gewelddadige wyse gepaardgaan.
hdiefstalv
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN N ANDER PERSOON SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE
ontneem wanneer dit nie met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, kragdadige en gewelddadige wyse
gepaardgaan nie.
hhuurderv
n BETEKEN IEMAND BEHALWE jy, wat toegelaat word om jou privaat woning ingevolge ’n geskrewe kontrak te bewoon, maar dit
sluit nie ’n betalende gas, loseerder of kamerhuurder in nie.
hwilde bobbejane n BETEKEN BOBBEJANE OF APE WAT VRYELIK IN N NATUURLIKE OMGEWING LEEF EN NIE AS TROETELDIERE OF PLAASDIERE OF OP ENIGE
of wilde apev
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1.4

TRAUMAVERGOEDING VIR BETALENDE GASTE
Ons vergoed jou vir fooie wat ’n geregistreerde professionele berader hef vir die behandeling van trauma
wat deur ’n betalende gas gely is as die gas behandeling nodig het as gevolg van diefstal, inbraak, kaping
of brand wat op jou perseel plaasgevind het. Ons vergoed jou nie vir uitgawes wat van ander versekering
of ’n fasiliteit verhaal kan word nie.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

1.5

UITHANGBORDE, BLINDINGS EN SONKAPPE
Ons vergoed jou vir skade wat ’n versekerde gebeurtenis veroorsaak aan:
s UITHANGBORDE BY DIE perseel of elders;
s BLINDINGS EN SONKAPPE BY jou perseel.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

1.6

SKOONMAAK EN DROOGSKOONMAAK VAN GASTE SE EIENDOM
Ons vergoed jou vir jou aanspreeklikheid wat voortspruit uit toevallige verlies van of skade aan gaste se
wasgoed terwyl die wasgoed skoongemaak of droogskoongemaak word deur jou of op jou instruksie
deur ‘n derde party.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

2. HANDELSVOORRAAD VAN JOU TUISNYWERHEID
Ons vergoed jou vir verlies van of skade aan handelsvoorraad van jou tuisnywerheid wat vanaf jou perseel bedryf word
en wat veroorsaak word deur ’n versekerde gebeurtenis by jou perseel.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

3. TOEVALLIGE SKADE
Ons vergoed jou vir toevallige ﬁsiese verlies van of skade aan jou versekerde eiendom terwyl dit in jou privaat woning
of op jou perseel is, tot hoogstens die bedrag wat in die Bylae genoem word.
Dekking vir toevallige skade sluit die volgende uit:
3.1

waardevermindering;

3.2

oorsake wat geleidelik ontstaan, byvoorbeeld slytasie, roes, muf, korrosie en verrotting;

3.3

verlies of skade:
3.3.1 wat onder Basiese dekking betaalbaar is;
3.3.2 VEROORSAAK DEUR HUISHOUDELIKE PESTE SOOS KNAAGDIERE MIERE EN MOTTE 
3.3.3 veroorsaak deur skoonmaak, herstel of opknapping van enige aard of manier;
3.3.4 van of aan enige gereedskap, tuinmaakwerktuie, tuinmeubels;
3.3.5 van of aan outomatiese swembad skoonmaak toerusting;

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME IN DIE Bylae genoem, insluitende jou gade en ander lede van jou gesin of jou gade se gesin wat gewoonlik
by jou woon.
hprivaat woning” n BETEKEN DIE GEBOU VAN jou huis waarvan die muur- en dakkonstruksie en risiko-adres in die Bylae genoem word.
“buitegebou/
n BETEKEN DIE HUISHOUDELIKE KAMERS PRIVAAT MOTORHUISE EN PRIVAAT BUITEGEBOUE WAT NIE REGSTREEKS TOEGANG TOT DIE privaat
buitegeboue”
woning verleen nie en wat geleë is by en gebruik word in verband met jou privaat woning by die risiko-adres.
hperseelv
n BETEKEN DIE GROND WAAROP jou privaat woning en buitegeboue geleë is.
hrisiko-adresv
n BETEKEN DIE ADRES VAN DIE perseel waarop jou privaat woning en buitegebou(e) geleë is.
hgeldv
n BETEKEN KONTANT TJEKS REISIGERSTJEKS POSORDERS POSWISSELs, reis- en ander kaartjies, geskenkbewyse/-kaartjies en geldige
posseëls.

VER001

22

3.3.6 van of aan enige draagbare rekenaartoerusting of sellulêre toestelle;
3.3.7 van of aan inhoud van yskaste of vrieskaste;
3.3.8 gedek deur ’n vervaardiger se waarborg, koopooreenkoms of dienskontrak.
3.4

krake of skrape aan glas, glasware of soortgelyke breekbare artikels. Hierdie uitsondering geld nie vir
juweliersware, kameras, televisiestelle of rekenaarskerms nie;

3.5

splintering van of duike aan meubels of huishoudelike toestelle;

3.6

die koste om data van enige aard te reproduseer of te herstel;

3.7

MEGANIESE ELEKTRIESE OF ELEKTRONIESE ONKLAARRAKING TENSY DIT SPESIlEK IN DIE Bylae ONDER hTOEVALLIGE
SKADEv AS INGESLUIT AANGEDUI WORD 

4. INSAKKING OF GRONDVERSKUIWING
Ons vergoed jou vir verlies of skade aan jou versekerde eiendom wat veroorsaak word deur insakking of
grondverskuiwing, of albei.
Dekking vir insakking of grondverskuiwing sluit verlies of skade uit wat volg op:
4.1

die gebrekkige ontwerp of oprigting van ’n gebou;

4.2

die verwydering of verswakking van stutte van ’n gebou;

4.3

strukturele veranderings, toevoegings of herstelwerk;

4.4

uitgrawings bo- of ondergronds, behalwe uitgrawings tydens mynboubedrywighede.

As ons dit vereis, moet jy bewys dat die verlies of skade waarvoor geëis word deur insakking of grondverskuiwing of
albei veroorsaak is.

BEPALINGS EN VOORWAARDES
1. VERSEKERDE BEDRAG, SKADELOOSSTELLINGSBASIS
EN VERGOEDINGSPERK
Die versekerde bedrag vir die versekerde eiendom, wat in die Bylae genoem word, moet die vervangingswaarde van
soortgelyke nuwe eiendom vir die volle termyn van die polis verteenwoordig.
Betalings onder Uitgebreide basiese dekking en Gerieﬂikheidsvoordele is bykomend tot die versekerde bedrag vir die
Basiese dekking.
Die skadeloosstellingsbasis vir verlies van of skade aan die versekerde eiendom is die vervangingswaarde van die
verlore of beskadigde eiendom of deel daarvan met soortgelyke nuwe eiendom, en is beperk tot die versekerde
bedrag soos wat in die Bylae genoem word.

hlandev
hinbraakv

n BETEKEN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA .AMIBIÑ ,ESOTHO "OTSWANA 3WAZILAND :IMBABWE -ALAWI EN -OSAMBIEK
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN N ANDER PERSOON SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE
ontneem wanneer dit met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, kragdadige en gewelddadige wyse gepaardgaan.
hdiefstalv
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN N ANDER PERSOON SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE
ontneem wanneer dit nie met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, kragdadige en gewelddadige wyse
gepaardgaan nie.
hhuurderv
n BETEKEN IEMAND BEHALWE jy, wat toegelaat word om jou privaat woning ingevolge ’n geskrewe kontrak te bewoon, maar dit
sluit nie ’n betalende gas, loseerder of kamerhuurder in nie.
hwilde bobbejane n BETEKEN BOBBEJANE OF APE WAT VRYELIK IN N NATUURLIKE OMGEWING LEEF EN NIE AS TROETELDIERE OF PLAASDIERE OF OP ENIGE
of wilde apev
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Vir ’n enkele eis of ’n reeks eise wat uit een gebeurtenis ontstaan, vergoed ons jou op een van twee maniere:
s
BEPERK TOT DIE VERSEKERDE BEDRAG SOOS AANGEDUI IN DIE Bylae; of
s
BEPERK TOT DIE BEDRAG SOOS AANGEDUI ONDER "ASIESE DEKKING

2. BESKERMING TEEN INFLASIE
Die versekerde bedrag vir eiendom wat onder Basiese dekking 1 verseker is, word elke maand verhoog om vir
inﬂasie voorsiening te maak volgens die persentasie wat ons op die hernuwingsdatum toepas. Hierdie maandelikse
verhoging word egter nie in die Bylae weerspieël nie. Geen ekstra premie word tydens die termyn van hierdie polis
gevra nie, maar die premie word elke jaar op die hernuwingsdatum, soos in die Bylae genoem, herbereken.

3. EWEREDIGHEID
As daar volgens ons berekeninge vasgestel word dat die bedrag wat ten tye van verlies of skade nodig is om al jou
versekerde inhoud deur soortgelyke nuwe eiendom te vervang, meer is as die versekerde bedrag daarvoor, betaal
ons nie die volle bedrag van die verlies of skade aan jou nie. Jy word as jou eie versekeraar beskou vir die verskil
tussen die versekerde bedrag en die bedrag wat nodig is om die versekerde eiendom te vervang. Jy is dus
verant woordelik vir ’n eweredige deel van die verlies of skade.
Kom ons neem aan dat jy vir R500 000 verseker is, maar die vervangingswaarde van jou eiendom is R1 000 000.
Dit beteken dat jy slegs vir die helfte van die vervangingswaarde verseker is. Jy moet self die ander helfte dek.
As jy byvoorbeeld ’n verlies van R100 000 het, betaal ons slegs die helfte van hierdie bedrag, dit wil sê R50 000.
Dit word so bereken:
Verseker vir
Vervangingswaarde
Eis

R 500 000
R1 000 000
R 100 000

Berekening: Onderversekering R 100 000
1

000
x RR1 500
000 000

Ons betaal jou slegs R50 000.
Hierdie voorwaarde geld afsonderlik vir elke item in die Bylae.

4. WAARDEVOLLE ARTIKELS
Ons totale vergoeding vir pelse, juwele, juweliersware, edelgesteentes, horlosies en platinum, goud of silwer artikels is
beperk tot een-derde van die versekerde bedrag vir die inhoud van jou privaat woning.

5. VEILIGHEIDSMAATREËLS
5.1

DIEFWERING
As ons diefwering vereis, soos in die Bylae beskryf, vergoed ons jou vir diefstal of inbraak onder hierdie
afdeling slegs as:
5.1.1 die vereiste diefwering aangesit is;
5.1.2 die vereiste diefwering nie sonder ons toestemming verwyder is nie.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME IN DIE Bylae genoem, insluitende jou gade en ander lede van jou gesin of jou gade se gesin wat gewoonlik
by jou woon.
hprivaat woning” n BETEKEN DIE GEBOU VAN jou huis waarvan die muur- en dakkonstruksie en risiko-adres in die Bylae genoem word.
“buitegebou/
n BETEKEN DIE HUISHOUDELIKE KAMERS PRIVAAT MOTORHUISE EN PRIVAAT BUITEGEBOUE WAT NIE REGSTREEKS TOEGANG TOT DIE privaat
buitegeboue”
woning verleen nie en wat geleë is by en gebruik word in verband met jou privaat woning by die risiko-adres.
hperseelv
n BETEKEN DIE GROND WAAROP jou privaat woning en buitegeboue geleë is.
hrisiko-adresv
n BETEKEN DIE ADRES VAN DIE perseel waarop jou privaat woning en buitegebou(e) geleë is.
hgeldv
n BETEKEN KONTANT TJEKS REISIGERSTJEKS POSORDERS POSWISSELs, reis- en ander kaartjies, geskenkbewyse/-kaartjies en geldige
posseëls.
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5.2

VEILIGHEIDSHEKKE
As ons veiligheidshekke vereis, soos in die Bylae beskryf, vergoed ons jou vir diefstal of inbraak onder
hierdie afdeling slegs as:
5.2.1 die vereiste veiligheidshekke aangesit is;
5.2.2 die vereiste veiligheidshekke gesluit word wanneer jy of ’n persoon aan wie jy magtiging gegee het
om na jou privaat woning om te sien, die privaat woning onbewaak laat;
5.2.3 die vereiste veiligheidshekke nie sonder ons toestemming verwyder is nie.

5.3

ALARMSTELSEL
As ons ’n alarmstelsel vereis, soos in die Bylae beskryf, vergoed ons jou vir diefstal of inbraak onder
hierdie afdeling slegs as:
5.3.1 DIE VEREISTE ALARMSTELSEL GEÕNSTALLEER IS
5.3.2 die vereiste alarmstelsel in ’n werkende toestand is;
5.3.3 GEEN VAN DIE hPASSIEWE INFRAROOI BEWEGINGSENSORSv VAN DIE VEREISTE ALARMSTELSEL VERSPER OF
afgeskakel is nie;
5.3.4 jou privaat woning en jou buitegeboue onbewaak gelaat word, en jy of ’n persoon aan wie jy
magtiging gegee het om na jou privaat woning en jou buitegeboue om te sien, die vereiste
alarmstelsel gestel het; of
jou privaat woning, maar nie jou buitegeboue nie, onbewaak gelaat word, en jy of ’n persoon aan
wie jy magtiging gegee het om na jou privaat woning om te sien, die vereiste alarmstelsel gestel
het; en
5.3.5 die vereiste alarmstelsel nie sonder ons toestemming verwyder is nie.

5.4.

SEKURITEITSOMHEINING
As ons ’n sekuriteitsomheining vereis, soos in die Bylae beskryf, vergoed ons jou vir diefstal of inbraak
onder hierdie afdeling slegs as:
5.4.1 die vereiste sekuriteitsomheining in ’n werkende toestand en in stand gehou word;
5.4.2 die vereiste sekuriteitsomheining nie sonder ons toestemming verander of verwyder is nie.

HIERDIE AFDELING DEK NIE DIE VOLGENDE NIE
Tensy dit spesiﬁek in die Bylae aangedui word, is die volgende nie gedek nie:
1.

eiendom wat meer spesiﬁek verseker is, in hierdie of ’n ander polis, behalwe vir ’n bedrag bo die spesiﬁeke
versekerde bedrag;

2.

eise wat plaasvind buite die lande wat in hierdie polis genoem word;

3.

eiendom, ongeag of dit verwerk is of nie, wat aangeskaf is met die doel om dit in ‘n besigheidstransaksie te verkoop;

hlandev
hinbraakv

n BETEKEN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA .AMIBIÑ ,ESOTHO "OTSWANA 3WAZILAND :IMBABWE -ALAWI EN -OSAMBIEK
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN N ANDER PERSOON SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE
ontneem wanneer dit met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, kragdadige en gewelddadige wyse gepaardgaan.
hdiefstalv
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN N ANDER PERSOON SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE
ontneem wanneer dit nie met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, kragdadige en gewelddadige wyse
gepaardgaan nie.
hhuurderv
n BETEKEN IEMAND BEHALWE jy, wat toegelaat word om jou privaat woning ingevolge ’n geskrewe kontrak te bewoon, maar dit
sluit nie ’n betalende gas, loseerder of kamerhuurder in nie.
hwilde bobbejane n BETEKEN BOBBEJANE OF APE WAT VRYELIK IN N NATUURLIKE OMGEWING LEEF EN NIE AS TROETELDIERE OF PLAASDIERE OF OP ENIGE
of wilde apev
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4.

geld, sekuriteite vir geld, aktes, obligasies, wissels, skuldbewyse, verhandelbare en ander dokumente, seëls,
manuskripte, seldsame boeke, medaljes en munte;

5.

VOERTUIE WATERVAARTUIE UITGESLUIT BRANDERPLANKE VLIEÑRPLANKE ROEIPLANKE KAJAKKE KANOS BRANDERSKIS
WINDSEILPLANKE SEILPLANKE EN MODELBOTE LUGVAARTUIE EN ANDER LUGTOESTELLE UITGESLUIT MODELVLIEGTUIE EN ALLE
gereedskap, onderdele en toebehore van hierdie voertuie, watervaartuie en lugvaartuie wat daarop, daarin of
daaraan vasgeheg is;

6.

diere;

7.

verlies of skade wat ontstaan uit of wat verband hou met ’n ruil-, kontant- of kredietverkooptransaksie, ingesluit
diefstal deur middel van valse voorwendsels en/of bedrog;

8.

verlies of skade aan eiendom wat buite is en veroorsaak deur storm, wind, water, hael of sneeu tensy die
versekerde eiendom ontwerp is om buite te wees;

9.

die koste om data van enige aard te reproduseer of te herstel;

10. diefstal of poging tot diefstal as jou privaat woning uitgeleen, verhuur of onderverhuur word aan ’n huurder;
11. verlies, skade of breekskade wat deur ’n vervaardiger se waarborg, koopooreenkoms of dienskontrak gedek word.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME IN DIE Bylae genoem, insluitende jou gade en ander lede van jou gesin of jou gade se gesin wat gewoonlik
by jou woon.
hprivaat woning” n BETEKEN DIE GEBOU VAN jou huis waarvan die muur- en dakkonstruksie en risiko-adres in die Bylae genoem word.
“buitegebou/
n BETEKEN DIE HUISHOUDELIKE KAMERS PRIVAAT MOTORHUISE EN PRIVAAT BUITEGEBOUE WAT NIE REGSTREEKS TOEGANG TOT DIE privaat
buitegeboue”
woning verleen nie en wat geleë is by en gebruik word in verband met jou privaat woning by die risiko-adres.
hperseelv
n BETEKEN DIE GROND WAAROP jou privaat woning en buitegeboue geleë is.
hrisiko-adresv
n BETEKEN DIE ADRES VAN DIE perseel waarop jou privaat woning en buitegebou(e) geleë is.
hgeldv
n BETEKEN KONTANT TJEKS REISIGERSTJEKS POSORDERS POSWISSELs, reis- en ander kaartjies, geskenkbewyse/-kaartjies en geldige
posseëls.
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hlandev
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n BETEKEN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA .AMIBIÑ ,ESOTHO "OTSWANA 3WAZILAND :IMBABWE -ALAWI EN -OSAMBIEK
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN N ANDER PERSOON SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE
ontneem wanneer dit met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, kragdadige en gewelddadige wyse gepaardgaan.
hdiefstalv
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN N ANDER PERSOON SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE
ontneem wanneer dit nie met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, kragdadige en gewelddadige wyse
gepaardgaan nie.
hhuurderv
n BETEKEN IEMAND BEHALWE jy, wat toegelaat word om jou privaat woning ingevolge ’n geskrewe kontrak te bewoon, maar dit
sluit nie ’n betalende gas, loseerder of kamerhuurder in nie.
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Ja. Dit ís ’n kamera.
En hierdie is versekering.
Eenvoudige, verstaanbare, duidelike versekering.
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ALLE RISIKO’S
As een of meer van die volgende Basiese dekkings in die Bylae genoem word, is dekking vir jou eiendom beperk tot
die perk van die versekerde bedrag wat langs elke opskrif genoem word.

BASIESE DEKKING
1. KLERASIE EN PERSOONLIKE BESITTINGS
Ons verseker verlies van of skade aan:
s
KLERE EN PERSOONLIKE BESITTINGS WAT NORMAALWEG DEUR OF AAN @N PERSOON GEDRA WORD
s
PERSOONLIKE SPORTTOERUSTING WAT NORMAALWEG DEUR @N PERSOON GEDRA OF GEBRUIK WORD
Ons VERGOEDING IS BEPERK TOT DIE BEDRAG OF DIE PERSENTASIE VAN DIE VERSEKERDE BEDRAG WAT OOK AL DIE GROOTSTE IS
wat in die Bylae vir een artikel, paar of stel genoem word.

GEEN VAN DIE VOLGENDE WORD ONDER BASIESE
DEKKING 1 (Klerasie en persoonlike besittings) GEDEK NIE:
1.

mobiele kommunikasietoestelle ;BV SELFONE MOBIELE DATA KAARTE BV ' KAARTE SATELLIETNAVIGASIE ONTVANGSTOESTELLE
'03E = EN TOEBEHORE

2.

rekenaartoerusting en toebehore BV SKOOT NOTABOEK EN PALMREKENAARS 

3.

draagbare elektroniese speletjietoerusting;

4.

seël-, medalje- en muntversamelings en persoonlike dokumente;

5.

sleutels, toegangskaarte en afstandbeheerkontroles;

6.

ﬁetse en rolstoele;

7.

diefstal van klere vanaf ’n wasgoedlyn op jou perseel;

8.

tuintoerusting wat deur ’n drywer beheer word en alle gereedskap, onderdele en toebehore daarvan terwyl dit
daarop of daaraan vas is;

9.

branderplanke, vlieërplanke, roeiplanke, kajakke, kano’s, branderski’s, windseilplanke en seilplanke;

10. eiendom wat meer spesiﬁek verseker is.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME IN DIE Bylae genoem, insluitende jou gade en ander lede van jou gesin of jou gade se gesin
wat gewoonlik by jou woon.

hmobiele kommunikasietoestellev

n BETEKEN DRAAGBARE ELEKTRONIESE ITEMS WAT VIR MOBIELE KOMMUNIKASIE GEBRUIK WORD INSLUITENDE ALLE
TOEBEHORE ;BV SELFONE EN SATELLIET NAVIGASIE ONTVANGSTOESTELLE '03E =

houdiovisuele toerustingv

n BETEKEN OPNAME EN REPRODUKSIE TOERUSTING WAT GEBRUIK WORD VIR DIE VASLEGGING OPNEEM VERWERKING
BERGING TRANSMISSIE EN HERSAMESTELLING VAN BEELDE OF KLANKE INSLUITENDE ALLE TOEBEHORE BV KAMERAS
VERKYKERS 46S DEKODEERDERS DRAAGBARE $6$ SPELERS I0ODS -0 EN -0 SPELERS 
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2. EIENDOM WAT IN DIE BYLAE GESPESIFISEER IS
Ons dek slegs eiendom wat spesiﬁek in hierdie afdeling verseker is. Dit beteken dat die eiendom in die Bylae onder
h!LLE 2ISIKOSv MOET VERSKYN !S DIT NIE IN DIE Bylae ONDER h!LLE 2ISIKOSv VERSKYN NIE IS DIT NIE VERSEKER NIE
2.1

SEËL- EN MUNTVERSAMELINGS EN PERSOONLIKE DOKUMENTE
Ons vergoed jou vir:
s DIE HUIDIGE KATALOGUS OF PRYSLYSWAARDE VAN N ENKELE SEÑL OF MUNT OF N ENKELE STEL SEÑLS OF MUNTE
wat verlore of beskadig raak;
s DIE WAARDE VAN DIE MATERIAAL EN ARBEIDSKOSTE OM VERLORE OF BESKADIGDE PERSOONLIKE DOKUMENTE TE
vervang, insluitende persoonlike aktes, testamente, ooreenkomste, kaarte, planne, rekords, boeke,
briewe en sertiﬁkate. Ons vergoed jou nie as hierdie dokumente verhandelbare instrumente of
aandeelsertiﬁkate is nie.

2.2

VERVOER VAN KRUIDENIERSWARE EN HUISHOUDELIKE GOEDERE
Ons vergoed jou vir verlies van of skade aan kruideniersware en huishoudelike goedere terwyl jy dit met
enige voertuig na jou privaat woning vervoer.

2.3

SLEUTELS, SLOTTE EN AFSTANDBEHEERKONTROLES
Ons vergoed jou VIR TOEVALLIGE VERLIES VAN OF SKADE AAN SLEUTELS INSLUITENDE DIE GEPAARDGAANDE SLOTTE WAT
AS GEVOLG VAN DIE VERLIES OF SKADE VERVANG MOET WORD SLOTTE TOEGANGSKAARTE EN AFSTANDBEHEERKONTROLES
wat vir jou privaat woning, voertuie of watervaartuie gebruik word.
Ons vergoed jou ook vir die redelike koste wat jy aangaan om in ’n noodgeval as gevolg van bostaande
verlies of skade ’n slotmaker te ontbied.

2.4

FIETSE OF ROLSTOELE
Ons vergoed jou vir verlies of skade van ’n ﬁets of rolstoel, soos in die Bylae beskryf, en die
toebehore daarvan.

2.5

MOBIELE KOMMUNIKASIETOESTELLE (insluitende meganiese, elektriese of elektroniese
onklaarraking)
Ons vergoed jou vir verlies van of skade aan mobiele kommunikasietoestelle, soos in die Bylae genoem, en
die toebehore daarvan.

2.6

OUDIOVISUELE TOERUSTING (insluitende meganiese, elektriese of elektroniese onklaarraking)
Ons vergoed jou vir verlies van of skade aan oudiovisuele toerusting, soos in die Bylae genoem.
Televisie-antennes en satelliet skottels is ingesluit.

2.7

REKENAARTOERUSTING EN TOEBEHORE (insluitende meganiese, elektriese of
elektroniese onklaarraking)
Ons vergoed jou vir verlies van of skade aan rekenaartoerusting en toebehore, insluitende
standaardsagteware wat algemeen in kleinhandelwinkels beskikbaar is, soos in die Bylae genoem.

2.8

ITEMS IN ’N BANKKLUIS
Ons vergoed jou vir verlies van of skade aan items wat in die Bylae genoem word, wat in die kluis van ’n
geregistreerde bank gehou word.

2.9

ANDER GESPESIFISEERDE ARTIKELS
Ons vergoed jou vir verlies van of skade aan enige ander gespesiﬁseerde items wat in die Bylae
genoem word.

hrekenaartoerusting en toebehorev n BETEKEN ELEKTRONIESE TOESTELLE OF MASJIENE WAT DATA MANIPULEER VOLGENS N LYS INSTRUKSIES EN WAT
programme kan stoor en uitvoer, bestaande uit hardeware en ondersteun deur sagteware
BV SKOOTREKENAARS NOTABOEKREKENAARS 
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BEPALINGS EN VOORWAARDES
1. BASIS VAN SKADELOOSSTELLING
Die basis van skadeloostelling vir die verlies van of skade aan die versekerde eiendom, of gedeelte daarvan, sal die
huidige vervangingswaarde van soortgelyke nuwe eiendom wees, beperk tot die versekerde bedrag wat in die Bylae
genoem word.

2. PARE OF STELLE
As ’n artikel wat deel is van ’n paar of stel, verlore of beskadig raak, is ons vergoeding beperk tot die eweredige
waarde wat die artikel van die totale waarde van die paar of stel verteenwoordig.

HIERDIE AFDELING DEK NIE DIE VOLGENDE NIE
Die volgende word nie gedek nie:
1.

diefstal uit ’n voertuig wat onbewaak gelaat is en waar die items nie in die bagasiebak of binne in die voertuig
toegesluit is nie;

2.

die koste om data van enige aard te reproduseer of te herstel;

3.

enigiets wat deur ’n waarborg, dienskontrak, koopkontrak of koopooreenkoms van enige aard gedek word;

4.

eiendom, ongeag of dit verwerk gaan word of nie, wat aangeskaf is met die doel om dit in ’n handelstransaksie van
DIE HAND TE SIT OM DIT BYVOORBEELD TE VERKOOP 

5.

voertuie, en alle gereedskap, onderdele en toebehore daarvan terwyl dit daarop of daaraan vas is;

6.

watervaartuie en alle gereedskap, onderdele en toebehore daarvan terwyl dit daarop of daaraan vas is, uitgesluit
branderplanke, vlieërplanke, roeiplanke, kajakke, kano’s, branderski’s, windseilplanke, seilplanke en modelbote
indien gespesiﬁseer onder hierdie afdeling;

7.

lugvaartuie en ander lugtoestelle en alle gereedskap, onderdele en toebehore daarvan terwyl dit daarop of daaraan
vas is;

8.

geld, sekuriteite vir geld, aktes, verbande, wissels, skuldbewyse, tjeks, posorders en poswissels, verhandelbare
dokumente, reis- en ander kaartjies, geskenkbewyse/kaarte, manuskripte en seldsame boeke;

9.

waardevermindering;

10. OORSAKE WAT GELEIDELIK INWERK SOOS SLYTASIE ROES MUF KORROSIE EN VERROTTING 
11. verlies of skade:
11.1 VEROORSAAK DEUR HUISHOUDELIKE PESTE SOOS KNAAGDIERE MIERE EN MOTTE 

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME IN DIE Bylae genoem, insluitende jou gade en ander lede van jou gesin of jou gade se gesin
wat gewoonlik by jou woon.

hmobiele kommunikasietoestellev

n BETEKEN DRAAGBARE ELEKTRONIESE ITEMS WAT VIR MOBIELE KOMMUNIKASIE GEBRUIK WORD INSLUITENDE ALLE
TOEBEHORE ;BV SELFONE EN SATELLIET NAVIGASIE ONTVANGSTOESTELLE '03E =

houdiovisuele toerustingv

n BETEKEN OPNAME EN REPRODUKSIE TOERUSTING WAT GEBRUIK WORD VIR DIE VASLEGGING OPNEEM VERWERKING
BERGING TRANSMISSIE EN HERSAMESTELLING VAN BEELDE OF KLANKE INSLUITENDE ALLE TOEBEHORE BV KAMERAS
VERKYKERS 46S DEKODEERDERS DRAAGBARE $6$ SPELERS I0ODS -0 EN -0 SPELERS 
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11.2 veroorsaak deur skoonmaak, herstel of opknapping;
11.3 soos meganiese, elektriese of elektroniese onklaarraking. As dit egter spesiﬁek in die Bylae so aangedui
word, dek ons meganiese, elektriese of elektroniese onklaarraking van mobiele kommunikasietoestelle,
oudiovisuele toerusting, rekenaartoerusting en toebehore;
11.4 wat ontstaan uit of wat verband hou met ’n ruil-, kontant- of kredietverkooptransaksie, ingesluit diefstal
deur middel van valse voorwendsels en/of bedrog;
11.5 as gevolg van elektroniese virusse, trojane, wurms of soortgelyke skadelike mediaversteurings;
11.6 aan glas, glasware of ander breekbare artikels as gevolg van krake of skrape tensy veroorsaak deur
diefstal of brand. Juweliersware, kameras en televisiestel- of data reproduksiebuise of -skerms is nie
uitgesluit nie.

hrekenaartoerusting en toebehorev n BETEKEN ELEKTRONIESE TOESTELLE OF MASJIENE WAT DATA MANIPULEER VOLGENS N LYS INSTRUKSIES EN WAT
programme kan stoor en uitvoer, bestaande uit hardeware en ondersteun deur sagteware
BV SKOOTREKENAARS NOTABOEKREKENAARS 
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GEBOUE

Ja. Dit ís ’n huis.
En hierdie is versekering.
Eenvoudige, verstaanbare, duidelike versekering.
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GEBOUE
BASIESE DEKKING
1. VERSEKERDE EIENDOM
Jou versekerde eiendom is die privaat woonstrukture van jou huis. Die Bylae verstrek die risiko-adres en muur- en
dakkonstruksie. Dit sluit alle vaste uitrusting en toebehore in wat aan jou as die eienaar behoort of waarvoor jy as die
eienaar verantwoordelik is. Dit sluit nie vaste uitrusting en toebehore in wat aan ’n huurder behoort of waarvoor ’n
huurder verantwoordelik is nie.

2. VERSEKERDE GEBEURTENISSE
Ons dek verlies of skade veroorsaak deur:
2.1

brand, weerlig en ontplofﬁng;

2.2

storm, wind, water, hael of sneeu. Ons dek egter nie die volgende nie:
2.2.1 verlies of skade veroorsaak deur enige proses wat water gebruik of aanwend;
2.2.2 verlies of skade veroorsaak deur slytasie;
2.2.3 verlies of skade veroorsaak deur geleidelike agteruitgang;
2.2.4 verlies of skade veroorsaak deur muf, roes of korrosie;
2.2.5 verlies of skade veroorsaak deur die inkrimping of uitsetting van grond as gevolg van die vog- of
waterinhoud daarvan, byvoorbeeld klei en soortgelyke grondtipes;

2.3

aardbewing;

2.4

DIE OOPBARS VAN WATERTENKS APPARATE OF PYPE INSLUITENDE DIE SKADE DAARAAN 

2.5

botsing teen die privaat woonstrukture deur diere, voertuie, lugvaartuie of lugtoestelle of ander
voorwerpe wat daarvan val of vallende bome behalwe as dit deur enigiemand afgekap word;

2.6

ineenstorting of breek van antennes en satellietskottels;

2.7

diefstal of poging tot diefstal;

2.8

inbraak;

2.9

lekkasie van olie uit olieverwarmers;

2.10 kwaadwillige beskadiging, maar ons dek nie kwaadwillige beskadiging terwyl jou privaat woning uitgeleen,
verhuur of onderverhuur word aan ’n huurder nie;
OMSKRYWINGS
hjy/jouv
n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae van hierdie polis genoem word.
“privaat woning”
n BETEKEN DIE GEBOU VAN jou huis waarvan die muur- en dakkonstruksie en risiko-adres in die Bylae genoem word.
“privaat woonstrukture”
n BETEKEN DIE GEBOU VAN jou privaat woning, waarvan die konstruksie en ligging in die Bylae genoem word, insluitende:
s PRIVAAT buitegeboue s VASTE UITRUSTING EN TOEBEHORE WAT AAN DIE EIENAAR VAN DIE PRIVAAT WOONSTRUKTURE BEHOORT TERWYL DIT AAN OF IN DIE STRUKTURE IS
s VASTE ONTSPANNING EN ORNAMENTELE STRUKTURE s GEPLAVEIDE EN BEDEKTE AREAS INSLUITENDE OPRITTE VAN BAKSTEEN BETON ASFALT OF KLIP NIE GRUIS NIE
s GRENS EN ANDER MURE HEKPALE HEKKE INSLUITENDE ALLE MASJINERIE WAT MET DIE HEKKE VERBAND HOU HEININGS BEHALWE GEPLANTE HEININGS s TENNISBANE
s SWEMBADDENS SPA BADDENS SAUNAS EN MASJINERIE EN TOERUSTING WAT DAARMEE VERBAND HOU BEHALWE VERPLAASBARE SWEMBADDENS s SATELLIETSKOTTELS
s WEERLIGAmEIERS MASTE s VASTE ELEKTRIESE KRAGOPWEKKERS s BOORGATMASJINERIE WAT WATER UITSLUITLIK VIR HUISHOUDELIKE GEBRUIK VOORSIEN s SEPTIESE TENKS
hperseelv
n BETEKEN DIE GROND WAAROP jou privaat woonstrukture geleë is.
hbuitegebou/ buitegebouev n BETEKEN DIE HUISHOUDELIKE KAMERS PRIVAAT MOTORHUISE EN PRIVAAT BUITEGEBOUE WAT NIE REGSTREEKSE TOEGANG TOT DIE privaat
woning verleen nie.
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2.11 insakking of grondverskuiwing. Ons dek nie verlies van of skade:
2.11.1 aan riole, waterlope, grensmure, tuinmure, skerm- en stutmure, hekpale, hekke en heinings, opritte,
plaveisel, swembadrande of tennisbane;
2.11.2 veroorsaak deur die inkrimping of uitsetting van grond as gevolg van die vog- of waterinhoud
daarvan, byvoorbeeld klei en soortgelyke grondtipes;
2.11.3 veroorsaak of vererger deur gebrekkige ontwerp, onvoldoende kompaktering van opvulwerk,
swak konstruksie, of die verwydering of verswakking van ’n gebou se stutte;
2.11.4 veroorsaak deur strukturele veranderings, aanbouings of herstelwerk;
2.11.5 veroorsaak deur uitgrawings bo- of ondergronds, behalwe uitgrawings tydens
mynboubedrywighede;
2.11.6 veroorsaak deur normale vassakking, krimping of uitsetting van die geboue nie.
As ons dit vereis, moet jy bewys dat die verlies of skade waarvoor geëis word deur insakking of
grondverskuiwing veroorsaak is.

UITGEBREIDE BASIESE DEKKING
1. PUINVERWYDERING
Ons vergoed jou vir die noodsaaklike koste om jou beskadigde versekerde eiendom van jou perseel te verwyder
na verlies of skade deur ’n versekerde gebeurtenis veroorsaak is.

2. HUURGELD
Ons vergoed jou vir die huurgeld wat aan jou betaalbaar is, of die redelike ekstra uitgawes vir soortgelyke alternatiewe
verblyf, indien jou privaat woning as gevolg van ’n versekerde gebeurtenis onbewoonbaar gelaat word.
2.1

Hierdie dekking geld slegs vir die tydperk wat redelikerwys vereis word om jou privaat woning weer
bewoonbaar te maak, en is beperk tot ’n maksimum tydperk van 12 maande.

2.2

Ons vergoeding is beperk tot die persentasie van die versekerde bedrag vir die item soos in die
Bylae genoem.

2.3

!S h(UURGELDv ONDER DIE (UISINHOUD AFDELING OP DIESELFDE VERSEKERDE GEBEURTENIS VAN TOEPASSING IS
vergoed ons jou slegs onder een van die toepaslike afdelings.

3. BRANDBLUSKOSTE
Ons vergoed jou vir die redelike koste wat ’n gemagtigde instansie hef vir die blus van ’n brand om verlies van of
skade aan jou versekerde eiendom te voorkom of te verminder.

hrisiko-adresv
hinbraakv
hdiefstalv
hhuurderv
hwilde bobbejane”
of “wilde apev
hvaste masjineriev

n BETEKEN DIE ADRES VAN DIE perseel waarop jou privaat woning en buitegebou(e) geleë is.
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN ANDER SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE ONTNEEM WANNEER
dit met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, krag- en gewelddadige wyse gepaardgaan.
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN ANDER SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE ONTNEEM WANNEER
dit nie met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, krag- en gewelddadige wyse gepaardgaan nie.
n BETEKEN IEMAND BEHALWE jy, wat toegelaat word om jou privaat woning ingevolge ’n geskrewe kontrak te bewoon, maar dit sluit
nie ’n betalende gas, loseerder of kamerhuurder in nie.
n BETEKEN BOBBEJANE OF APE WAT VRYELIK IN N NATUURLIKE OMGEWING LEEF EN NIE AS TROETELDIERE OF PLAASDIERE OF OP ENIGE MANIER
AANGEHOU WORD NIE
n BETEKEN GEÕNSTALLEERDE MASJINERIE VAN SWEMBADDENS SPA BADDENS BOORGATE SPRINKELBESPROEIINGSSTELSELS ELEKTRIESE HEKKE GARAGE
deure, sentrale stofsuier stelsels, waterpompe, lugversorgers, stowe, alarms en elektriese kragopwekkers.
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4. SPIEËLS EN SEKERE GLAS
Ons vergoed jou vir die koste van die vervanging van vaste glas, spieëls of sanitêre ware wat deel van jou privaat
woonstrukture is en wat toevallig gebreek word.
Hierdie ekstra dekking geld nie as jou privaat woning vir langer as 60 agtereenvolgende dae onbewoon en
ongemeubileerd gelaat word nie.

5. PROFESSIONELE FOOIE EN SLOPINGSKOSTE
Ons vergoed jou vir die noodsaaklike koste wat jy aangaan in verband met ’n geldige eis vir sloping en opruiming,
die oprigting van skuttings, munisipale planondersoeke, of die fooie en koste van argitekte, bourekenaars en
raadgewende ingenieurs.

6. OPENBARE TOEVOER- OF HOOFVERBINDINGS
Ons vergoed jou vir toevallige skade aan, en die billike en redelike koste vir die herstel en vervanging van, water-,
riool-, gas-, elektrisiteit- en telefoonverbindings tussen die openbare toevoer en jou privaat woonstrukture. Die
verbindings moet aan jou behoort of jou verantwoordelikheid wees.

7. VERLIES VAN WATER
Ons vergoed jou vir bedrae wat jy plaaslike owerhede skuld vir water wat as gevolg van lekkende pype verloor is.
Dekking sal slegs geld indien al die volgende voorwaardes nagekom is:
s
DIE BEDRAE IS DEUR DIE PLAASLIKE OWERHEDE BEREKEN
s
DIE LESING IS TEN MINSTE  MEER AS DIE GEMIDDELD VAN DIE VIER VOORAFGAANDE METERLESINGS
s
jy het dadelik opgetree om die lekkende pype op te spoor en te herstel nadat ’n lek ontdek is, of nadat jy
ﬁsiese getuienis gesien het of ’n buitengewone hoë waterrekening ontvang het.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.
Hierdie dekking sluit nie die volgende in nie:
7.1

die koste om ’n lekkende pyp op te spoor en te herstel;

7.2

meer as twee afsonderlike eise binne ’n tydperk van 12 maande. As daar twee afsonderlike eise binne
’n 12-maande tydperk is, is die totale gesamentlike vergoeding vir beide eise beperk tot die bedrag wat
in die Bylae genoem word;

7.3

verlies van water:
7.3.1 as gevolg van lekkende krane, geisers of toilette;
7.3.2 uit swembaddens of die lekkende in- of uitlaatpype daarvan;
7.3.3 as die privaat woning vir meer as 60 agtereenvolgende dae onbewoon gelaat is.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv
n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae van hierdie polis genoem word.
“privaat woning”
n BETEKEN DIE GEBOU VAN jou huis waarvan die muur- en dakkonstruksie en risiko-adres in die Bylae genoem word.
“privaat woonstrukture”
n BETEKEN DIE GEBOU VAN jou privaat woning, waarvan die konstruksie en ligging in die Bylae genoem word, insluitende:
s PRIVAAT buitegeboue s VASTE UITRUSTING EN TOEBEHORE WAT AAN DIE EIENAAR VAN DIE PRIVAAT WOONSTRUKTURE BEHOORT TERWYL DIT AAN OF IN DIE STRUKTURE IS
s VASTE ONTSPANNING EN ORNAMENTELE STRUKTURE s GEPLAVEIDE EN BEDEKTE AREAS INSLUITENDE OPRITTE VAN BAKSTEEN BETON ASFALT OF KLIP NIE GRUIS NIE
s GRENS EN ANDER MURE HEKPALE HEKKE INSLUITENDE ALLE MASJINERIE WAT MET DIE HEKKE VERBAND HOU HEININGS BEHALWE GEPLANTE HEININGS s TENNISBANE
s SWEMBADDENS SPA BADDENS SAUNAS EN MASJINERIE EN TOERUSTING WAT DAARMEE VERBAND HOU BEHALWE VERPLAASBARE SWEMBADDENS s SATELLIETSKOTTELS
s WEERLIGAmEIERS MASTE s VASTE ELEKTRIESE KRAGOPWEKKERS s BOORGATMASJINERIE WAT WATER UITSLUITLIK VIR HUISHOUDELIKE GEBRUIK VOORSIEN s SEPTIESE TENKS
hperseelv
n BETEKEN DIE GROND WAAROP jou privaat woonstrukture geleë is.
hbuitegebou/ buitegebouev n BETEKEN DIE HUISHOUDELIKE KAMERS PRIVAAT MOTORHUISE EN PRIVAAT BUITEGEBOUE WAT NIE REGSTREEKSE TOEGANG TOT DIE privaat
woning verleen nie.
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8. VERWYDERING VAN VALLENDE BOME
Ons vergoed jou vir die redelike koste om bome te laat verwyder wat as gevolg van ’n versekerde gebeurtenis
omgeval het. Jy moet ons skriftelike toestemming kry voordat die bome wat omgeval het, verwyder word.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

9. OPSPORING VAN LEKKASIES
Ons vergoed jou vir die billike en redelike onkoste om die oorsprong van ’n water-, gas- of olielek uit ’n vaste
huishoudelike water- of verhittingstoestel op te spoor en vir noodsaaklike herstelwerk aan vloere, mure en plafonne
wat daaruit ontstaan. Die eerste teken van die lekkasie moet na die begindatum van hierdie afdeling plaasgevind het.
Hierdie ekstra dekking sluit nie die herstelkoste van die lekkasie in nie.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

10. SPESIALE VERBOUINGS
Ons vergoed jou vir die billike en redelike koste van verbouings aan die privaat woonstrukture as dit noodsaaklik is
omdat jy ’n ongeluk gehad het wat liggaamlike beserings veroorsaak en jou permanent rolstoelgebonde laat
gedurende die termyn van hierdie polis.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

11. DEKKING VOOR EIENDOMSOORDRAG
Ons vergoed jou vir verlies of skade aan privaat woonstrukture wat deur ’n versekerde gebeurtenis veroorsaak is in die
tydperk tussen jou ondertekening van ’n Verkoopooreenkoms en die oordrag van die eiendom in jou naam deur die
Aktekantoor. Dit dek slegs eiendom wat jy gekoop het en ingevolge hierdie polis verseker het.
Hierdie dekking geld nie as die privaat woonstrukture deur of namens die verkoper verseker is nie.

12. SKADE DEUR WILDE BOBBEJANE OF WILDE APE
Ons vergoed jou vir verlies of skade aan jou privaat woning en buitegeboue veroorsaak deur wilde bobbejane of
wilde ape.
Ons VERGOEDING IS BEPERK TOT DIE BEDRAG OF DIE PERSENTASIE VAN DIE VERSEKERDE BEDRAG VIR DIE ITEM WAT OOK AL DIE
GROOTSTE IS WAT IN DIE Bylae genoem word.

hrisiko-adresv
hinbraakv
hdiefstalv
hhuurderv
hwilde bobbejane”
of “wilde apev
hvaste masjineriev

n BETEKEN DIE ADRES VAN DIE perseel waarop jou privaat woning en buitegebou(e) geleë is.
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN ANDER SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE ONTNEEM WANNEER
dit met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, krag- en gewelddadige wyse gepaardgaan.
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN ANDER SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE ONTNEEM WANNEER
dit nie met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, krag- en gewelddadige wyse gepaardgaan nie.
n BETEKEN IEMAND BEHALWE jy, wat toegelaat word om jou privaat woning ingevolge ’n geskrewe kontrak te bewoon, maar dit sluit
nie ’n betalende gas, loseerder of kamerhuurder in nie.
n BETEKEN BOBBEJANE OF APE WAT VRYELIK IN N NATUURLIKE OMGEWING LEEF EN NIE AS TROETELDIERE OF PLAASDIERE OF OP ENIGE MANIER
AANGEHOU WORD NIE
n BETEKEN GEÕNSTALLEERDE MASJINERIE VAN SWEMBADDENS SPA BADDENS BOORGATE SPRINKELBESPROEIINGSSTELSELS ELEKTRIESE HEKKE GARAGE
deure, sentrale stofsuier stelsels, waterpompe, lugversorgers, stowe, alarms en elektriese kragopwekkers.
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GERIEFLIKHEIDSVOORDELE
1. GASTE OF BESOEKERS SE MEDIESE UITGAWES
Ons vergoed jou vir ’n gas of besoeker se mediese uitgawes wat aangegaan word as gevolg van ’n toevallige
liggaamlike besering, slegs as daar aan al die volgende voorwaardes voldoen word:
s
jy het die mediese uitgawes aangegaan en daarvoor betaal;
s
DIE BESERING IS REGSTREEKS DEUR N DEFEK IN DIE privaat woning of perseel by die risiko-adres veroorsaak;
s
DAAR IS GEEN VERGOEDING DEUR N ANDER VERSEKERINGSPOLIS OF FASILITEIT NIE
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.
!S h'ASTE OF BESOEKERS SE MEDIESE UITGAWESv ONDER DIE (UISINHOUD AFDELING OP DIESELFDE GEBEURTENIS VAN TOEPASSING
is, vergoed ons jou slegs onder een van die toepaslike afdelings.

2. HUISHOUDELIKE WERKNEMERS SE MEDIESE UITGAWES
Ons vergoed jou vir huishoudelike werknemers se mediese uitgawes wat aangegaan word as gevolg van toevallige
liggaamlike besering, slegs as daar aan al die volgende voorwaardes voldoen word:
s
DIE HUISHOUDELIKE WERKNEMERS IS IN jou diens by die risiko-adres;
s
jy het die mediese uitgawes aangegaan en daarvoor betaal;
s
DIE BESERING IS REGSTREEKS DEUR N DEFEK IN DIE private woonstrukture of perseel by die risiko-adres veroorsaak;
s
DAAR IS GEEN VERGOEDING DEUR N ANDER VERSEKERINGSPOLIS OF FASILITEIT NIE
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.
!S h(UISHOUDELIKE WERKNEMERS SE MEDIESE UITGAWESv ONDER DIE (UISINHOUD AFDELING OP DIESELFDE GEBEURTENIS VAN
toepassing is, vergoed ons jou slegs onder een van die toepaslike afdelings.

3. SKADE AAN TUINE
Ons vergoed jou vir skade aan bome, struike, plante en sprinkelbesproeiingstelsels by jou risiko-adres, wat veroorsaak
is deur:
s
BRAND OF ONTPLOFlNG
s
N VOERTUIG OF LUGVAARTUIG
s
N PERSOON WAT OP N BRAND OF ONTPLOFlNG BY jou privaat woonstrukture reageer.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

4. NOODVERBLYF
Ons vergoed jou vir noodverblyf as jou privaat woonstruktuur as gevolg van ’n versekerde gebeurtenis onbewoonbaar
is. Die dekking is vir tot twee nagte geldig. Die vergoedingstydperk eindig sodra jy in staat is om alternatiewe verblyf
te reël terwyl jou privaat woonstruktuur weer bewoonbaar gemaak word.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv
n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae van hierdie polis genoem word.
“privaat woning”
n BETEKEN DIE GEBOU VAN jou huis waarvan die muur- en dakkonstruksie en risiko-adres in die Bylae genoem word.
“privaat woonstrukture”
n BETEKEN DIE GEBOU VAN jou privaat woning, waarvan die konstruksie en ligging in die Bylae genoem word, insluitende:
s PRIVAAT buitegeboue s VASTE UITRUSTING EN TOEBEHORE WAT AAN DIE EIENAAR VAN DIE PRIVAAT WOONSTRUKTURE BEHOORT TERWYL DIT AAN OF IN DIE STRUKTURE IS
s VASTE ONTSPANNING EN ORNAMENTELE STRUKTURE s GEPLAVEIDE EN BEDEKTE AREAS INSLUITENDE OPRITTE VAN BAKSTEEN BETON ASFALT OF KLIP NIE GRUIS NIE
s GRENS EN ANDER MURE HEKPALE HEKKE INSLUITENDE ALLE MASJINERIE WAT MET DIE HEKKE VERBAND HOU HEININGS BEHALWE GEPLANTE HEININGS s TENNISBANE
s SWEMBADDENS SPA BADDENS SAUNAS EN MASJINERIE EN TOERUSTING WAT DAARMEE VERBAND HOU BEHALWE VERPLAASBARE SWEMBADDENS s SATELLIETSKOTTELS
s WEERLIGAmEIERS MASTE s VASTE ELEKTRIESE KRAGOPWEKKERS s BOORGATMASJINERIE WAT WATER UITSLUITLIK VIR HUISHOUDELIKE GEBRUIK VOORSIEN s SEPTIESE TENKS
hperseelv
n BETEKEN DIE GROND WAAROP jou privaat woonstrukture geleë is.
hbuitegebou/ buitegebouev n BETEKEN DIE HUISHOUDELIKE KAMERS PRIVAAT MOTORHUISE EN PRIVAAT BUITEGEBOUE WAT NIE REGSTREEKSE TOEGANG TOT DIE privaat
woning verleen nie.
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5. WAGTE
Ons vergoed jou as jy wagte in diens neem om jou privaat woonstruktuur te beskerm nadat ’n versekerde gebeurtenis
plaasgevind het.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.
!S h7AGTEv ONDER DIE (UISINHOUD AFDELING OP DIESELFDE GEBEURTENIS VAN TOEPASSING IS VERGOED ons jou slegs onder
een van die toepaslike afdelings.

OPSIONELE DEKKING (slegs as dit in die Bylae as ingesluit
aangedui word)
As ’n opskrif hieronder in die Bylae verskyn, dek ons jou soos onder die opskrif aangedui word. As die opskrif nie verskyn
nie, het jy nie die opsionele dekking nie.

1. TOEVALLIGE SKADE AAN VASTE MASJINERIE
Ons vergoed jou vir skielike en onverwagte skade aan vaste masjinerie wat by jou risiko adres GEÕNSTALLEER IS $IE vaste
masjinerie moet slegs vir huishoudelike gebruik wees.
Ons dek nie die volgende nie:
1.1

waardevermindering;

1.2

OORSAKE WAT GELEIDELIK INWERK SOOS SLYTASIE ROES MUF KORROSIE EN VERROTTING 

1.3

verlies of skade:
1.3.1 aan windpompe;
1.3.2 VEROORSAAK DEUR HUISHOUDELIKE PESTE SOOS KNAAGDIERE MIERE EN MOTTE 
1.3.3 veroorsaak deur skoonmaak, herstel of opknapping van enige aard of wyse;
1.3.4 AAN DATA OF TELEKOMMUNIKASIETOERUSTING OF nAPPARAAT
1.3.5 as dit deur ’n vervaardiger se waarborg, ’n koopooreenkoms of dienskontrak gedek is.

Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

2. INSAKKING OF GRONDVERSKUIWING (omvattende dekking)
As hierdie opsionele dekking gekies is, vervang dit versekerde gebeurtenis 2.11 Insakking of grondverskuiwing.
Ons vergoed jou verlies van of skade aan die privaat woonstrukture wat deur insakking of grondverskuiwing, of beide,
veroorsaak word.
Ons dek egter nie verlies van of skade aan:
2.1

hrisiko-adresv
hinbraakv
hdiefstalv
hhuurderv
hwilde bobbejane”
of “wilde apev
hvaste masjineriev

riole, waterlope, grensmure, tuinmure, skerm- en stutmure, hekpale, hekke en heinings, opritte, plaveisel,
swembadrande of tennisbane;

n BETEKEN DIE ADRES VAN DIE perseel waarop jou privaat woning en buitegebou(e) geleë is.
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN ANDER SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE ONTNEEM WANNEER
dit met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, krag- en gewelddadige wyse gepaardgaan.
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN ANDER SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE ONTNEEM WANNEER
dit nie met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, krag- en gewelddadige wyse gepaardgaan nie.
n BETEKEN IEMAND BEHALWE jy, wat toegelaat word om jou privaat woning ingevolge ’n geskrewe kontrak te bewoon, maar dit sluit
nie ’n betalende gas, loseerder of kamerhuurder in nie.
n BETEKEN BOBBEJANE OF APE WAT VRYELIK IN N NATUURLIKE OMGEWING LEEF EN NIE AS TROETELDIERE OF PLAASDIERE OF OP ENIGE MANIER
AANGEHOU WORD NIE
n BETEKEN GEÕNSTALLEERDE MASJINERIE VAN SWEMBADDENS SPA BADDENS BOORGATE SPRINKELBESPROEIINGSSTELSELS ELEKTRIESE HEKKE GARAGE
deure, sentrale stofsuier stelsels, waterpompe, lugversorgers, stowe, alarms en elektriese kragopwekkers.
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2.2

veroorsaak of vererger deur gebrekkige ontwerp, onvoldoende kompaktering van opvulwerk, swak
konstruksie of die verwydering of verswakking van die privaat woonstrukture se stutte;

2.3

veroorsaak deur strukturele veranderings, aanbouings of herstelwerk;

2.4

veroorsaak deur uitgrawings bo- of ondergronds, behalwe uitgrawings tydens mynboubedrywighede;

2.5

veroorsaak deur normale vassakking, krimping of uitsetting van die privaat woonstrukture nie.

As ons dit vereis, moet jy bewys dat die verlies of skade waarvoor geëis word deur insakking of grondverskuiwing
veroorsaak is.

BEPALINGS EN VOORWAARDES
1. VERSEKERDE BEDRAG, SKADELOOSSTELLINGSBASIS EN
VERGOEDINGSPERK
Die versekerde bedrag vir die versekerde eiendom, wat in die Bylae genoem word, moet die huidige
vervangingswaarde van soortgelyke nuwe eiendom vir die volle termyn van die polis verteenwoordig.
Betalings onder Uitgebreide basiese dekking en Gerieﬂikheidsvoordele is bykomend tot die versekerde bedrag vir
die Basiese dekking.
Die skadeloosstellingsbasis is die vervangingswaarde van die verlore of beskadigde eiendom of deel daarvan met
soortgelyke nuwe eiendom, en is beperk tot die versekerde bedrag soos wat in die Bylae genoem word.
Vir ’n enkele eis of ’n reeks eise wat uit een gebeurtenis ontstaan, vergoed ons jou op een van twee maniere:
s
BEPERK TOT DIE VERSEKERDE BEDRAG SOOS AANGEDUI IN DIE Bylae; of
s
BEPERK TOT DIE BEDRAG SOOS AANGEDUI ONDER "ASIESE DEKKING

2. BESKERMING TEEN INFLASIE
Die versekerde bedrag vir eiendom wat onder Basiese dekking 1 verseker is, word elke maand verhoog om vir
inﬂasie voorsiening te maak, volgens die persentasie wat ons op die hernuwingsdatum toepas. Hierdie maandelikse
verhoging word egter nie in die Bylae weerspieël nie. Geen ekstra premie word tydens die termyn van die polis gevra
nie, maar die premie word elke jaar op die hernuwingsdatum, soos in die Bylae genoem, herbereken.

3. VERANDERINGE OF AANBOUINGS AAN JOU PRIVAAT WOONSTRUKTURE
As jy ons binne 60 dae vanaf die begin van veranderinge of aanbouings aan die privaat woonstrukture laat weet,
verhoog ons die versekerde bedrag met die waarde van die veranderinge en aanbouings.

4. EWEREDIGHEID
As daar volgens ons berekeninge vasgestel word dat die bedrag wat ten tye van verlies of skade nodig is om al jou
privaat woonstrukture deur soortgelyke nuwe strukture te vervang, meer is as die versekerde bedrag daarvoor, betaal
ons nie die volle bedrag van die verlies of skade aan jou nie. Jy word as jou eie versekeraar beskou vir die verskil
tussen die versekerde bedrag en die bedrag wat nodig is om die privaat woonstrukture te vervang. Jy is dus
verantwoordelik vir ’n eweredige deel van die verlies of skade.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv
n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae van hierdie polis genoem word.
“privaat woning”
n BETEKEN DIE GEBOU VAN jou huis waarvan die muur- en dakkonstruksie en risiko-adres in die Bylae genoem word.
“privaat woonstrukture”
n BETEKEN DIE GEBOU VAN jou privaat woning, waarvan die konstruksie en ligging in die Bylae genoem word, insluitende:
s PRIVAAT buitegeboue s VASTE UITRUSTING EN TOEBEHORE WAT AAN DIE EIENAAR VAN DIE PRIVAAT WOONSTRUKTURE BEHOORT TERWYL DIT AAN OF IN DIE STRUKTURE IS
s VASTE ONTSPANNING EN ORNAMENTELE STRUKTURE s GEPLAVEIDE EN BEDEKTE AREAS INSLUITENDE OPRITTE VAN BAKSTEEN BETON ASFALT OF KLIP NIE GRUIS NIE
s GRENS EN ANDER MURE HEKPALE HEKKE INSLUITENDE ALLE MASJINERIE WAT MET DIE HEKKE VERBAND HOU HEININGS BEHALWE GEPLANTE HEININGS s TENNISBANE
s SWEMBADDENS SPA BADDENS SAUNAS EN MASJINERIE EN TOERUSTING WAT DAARMEE VERBAND HOU BEHALWE VERPLAASBARE SWEMBADDENS s SATELLIETSKOTTELS
s WEERLIGAmEIERS MASTE s VASTE ELEKTRIESE KRAGOPWEKKERS s BOORGATMASJINERIE WAT WATER UITSLUITLIK VIR HUISHOUDELIKE GEBRUIK VOORSIEN s SEPTIESE TENKS
hperseelv
n BETEKEN DIE GROND WAAROP jou privaat woonstrukture geleë is.
hbuitegebou/ buitegebouev n BETEKEN DIE HUISHOUDELIKE KAMERS PRIVAAT MOTORHUISE EN PRIVAAT BUITEGEBOUE WAT NIE REGSTREEKSE TOEGANG TOT DIE privaat
woning verleen nie.
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Kom ons neem aan dat jy vir R1 000 000 verseker is, maar die vervangingswaarde van jou eiendom is R2 000 000.
Dit beteken dat jy slegs vir die helfte van die vervangingswaarde verseker is. Jy moet self die ander helfte dek. As jy
byvoorbeeld skade van R200 000 het, betaal ons slegs die helfte van hierdie bedrag, dit wil sê R100 000.
Dit word so bereken:
Verseker vir
Vervangingswaarde
Eis

R1 000 000
R2 000 000
R 200 000

Berekening: Onderversekering R 200 000
1

000 000
x R1
R2 000 000

Ons betaal jou slegs R100 000.
Hierdie voorwaarde geld afsonderlik vir elke item in die Bylae.

5. HUURDERS
As ’n huurder van jou privaat woning op ’n manier optree of versuim om op te tree en dit maak jou polis ongeldig, is
jou dekking steeds van krag mits die volgende voorwaardes nagekom is:
s
jy het nie geweet jou huurder het opgetree of versuim om op te tree op ’n manier wat die polis ongeldig
gemaak het nie;
s
jy het ons so gou as moontlik laat weet nadat jy van die optrede of versuim bewus geword het.

6. ANDER SE BELANGE
Indien die belange van ‘n bank of ander ﬁnansiële instelling in die Bylae aangeteken is as iemand met ’n belang in
die versekerde eiendom, stem jy in dat ons die ﬁnansiële instelling tot die bedrag van hulle belang in die versekerde
eiendom mag betaal, naamlik die bedrag wat nog aan die ﬁnansiële instelling verskuldig is of die bedrag in die Bylae
vir Geboue genoem word, watter ookal die minste is.
As jy optree of versuim om op te tree op ’n manier wat hierdie polis ongeldig maak, word die belang van die bank of
ﬁnansiële instelling nie geraak nie mits die volgende voorwaardes nagekom is:
s
DIE BANK OF lNANSIÑLE INSTELLING HET NIE GEWEET jy het opgetree of versuim om op te tree op ’n manier wat
hierdie versekering ongeldig kon gemaak het nie;
s
DIE BANK OF lNANSIÑLE INSTELLING HET ons laat weet nadat hulle van die optrede of versuim bewus geword het;
s
JY het die ekstra premie betaal wat jy skuld.

7. BYPASSENDE BOUMATERIALE
Wanneer die versekerde eiendom herstel word, is ons nie verplig om dit presies te doen nie, maar soos
omstandighede dit redelikerwys toelaat.
In gevalle waar ons nie ’n presiese ooreenkoms kan bewerkstellig nie, gebruik ons materiale wat na ons mening so
na as moontlik aan die beskadigde of verlore materiaal is. Ons doen dit slegs aan die deel van die struktuur of die
vertrek waar die verlies of skade plaasgevind het.
Ons betaal nie vir bypassende boumateriale om ’n eenvormige effek regdeur jou privaat woonstrukture te
bewerkstellig nie.

hrisiko-adresv
hinbraakv
hdiefstalv
hhuurderv
hwilde bobbejane”
of “wilde apev
hvaste masjineriev

n BETEKEN DIE ADRES VAN DIE perseel waarop jou privaat woning en buitegebou(e) geleë is.
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN ANDER SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE ONTNEEM WANNEER
dit met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, krag- en gewelddadige wyse gepaardgaan.
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN ANDER SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE ONTNEEM WANNEER
dit nie met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, krag- en gewelddadige wyse gepaardgaan nie.
n BETEKEN IEMAND BEHALWE jy, wat toegelaat word om jou privaat woning ingevolge ’n geskrewe kontrak te bewoon, maar dit sluit
nie ’n betalende gas, loseerder of kamerhuurder in nie.
n BETEKEN BOBBEJANE OF APE WAT VRYELIK IN N NATUURLIKE OMGEWING LEEF EN NIE AS TROETELDIERE OF PLAASDIERE OF OP ENIGE MANIER
AANGEHOU WORD NIE
n BETEKEN GEÕNSTALLEERDE MASJINERIE VAN SWEMBADDENS SPA BADDENS BOORGATE SPRINKELBESPROEIINGSSTELSELS ELEKTRIESE HEKKE GARAGE
deure, sentrale stofsuier stelsels, waterpompe, lugversorgers, stowe, alarms en elektriese kragopwekkers.
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HIERDIE AFDELING DEK NIE DIE VOLGENDE NIE
Geen van die volgende word gedek nie, tensy dit spesiﬁek in die Bylae genoem word:
1.

verlies of skade veroorsaak deur of wat bestaan uit:
1.1

sloping, verandering, oprigting, skoonmaak, vernuwings, herstelwerk, opknapping of ’n soortgelyke proses;

1.2

verrotting, stygende vog, ’n styging in die watertafel behalwe as dit deur ’n storm veroorsaak is, swamme,
skimmel, besmetting, insekte of peste;

1.3

onkruid of wortels;

1.4

afsplintering, krapmerke, ontsiering of verkleuring;

1.5

slytasie of ander oorsake wat geleidelik inwerk;

2.

verlies of skade veroorsaak deur storm, wind, water, hael of sneeu tydens opknappings, byvoegings of aanbouings as
die verlies of skade weens die opknappings, byvoegings of aanbouings veroorsaak of vererger word;

3.

diefstal of poging tot diefstal terwyl jou privaat woning aan ’n huurder uitgeleen, verhuur of onderverhuur is;

4.

verlies, skade of brekasie wat deur ’n waarborg, dienskontrak, koopkontrak of koopooreenkoms gedek word.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv
n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae van hierdie polis genoem word.
“privaat woning”
n BETEKEN DIE GEBOU VAN jou huis waarvan die muur- en dakkonstruksie en risiko-adres in die Bylae genoem word.
“privaat woonstrukture”
n BETEKEN DIE GEBOU VAN jou privaat woning, waarvan die konstruksie en ligging in die Bylae genoem word, insluitende:
s PRIVAAT buitegeboue s VASTE UITRUSTING EN TOEBEHORE WAT AAN DIE EIENAAR VAN DIE PRIVAAT WOONSTRUKTURE BEHOORT TERWYL DIT AAN OF IN DIE STRUKTURE IS
s VASTE ONTSPANNING EN ORNAMENTELE STRUKTURE s GEPLAVEIDE EN BEDEKTE AREAS INSLUITENDE OPRITTE VAN BAKSTEEN BETON ASFALT OF KLIP NIE GRUIS NIE
s GRENS EN ANDER MURE HEKPALE HEKKE INSLUITENDE ALLE MASJINERIE WAT MET DIE HEKKE VERBAND HOU HEININGS BEHALWE GEPLANTE HEININGS s TENNISBANE
s SWEMBADDENS SPA BADDENS SAUNAS EN MASJINERIE EN TOERUSTING WAT DAARMEE VERBAND HOU BEHALWE VERPLAASBARE SWEMBADDENS s SATELLIETSKOTTELS
s WEERLIGAmEIERS MASTE s VASTE ELEKTRIESE KRAGOPWEKKERS s BOORGATMASJINERIE WAT WATER UITSLUITLIK VIR HUISHOUDELIKE GEBRUIK VOORSIEN s SEPTIESE TENKS
hperseelv
n BETEKEN DIE GROND WAAROP jou privaat woonstrukture geleë is.
hbuitegebou/ buitegebouev n BETEKEN DIE HUISHOUDELIKE KAMERS PRIVAAT MOTORHUISE EN PRIVAAT BUITEGEBOUE WAT NIE REGSTREEKSE TOEGANG TOT DIE privaat
woning verleen nie.
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hrisiko-adresv
hinbraakv
hdiefstalv
hhuurderv
hwilde bobbejane”
of “wilde apev
hvaste masjineriev

n BETEKEN DIE ADRES VAN DIE perseel waarop jou privaat woning en buitegebou(e) geleë is.
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN ANDER SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE ONTNEEM WANNEER
dit met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, krag- en gewelddadige wyse gepaardgaan.
n BETEKEN DIE ONWETTIGE NEEM VAN ANDER SE EIENDOM MET DIE DOEL OM HULLE PERMANENT VAN EIENAARSKAP TE ONTNEEM WANNEER
dit nie met in- of uitbreek by ’n gebou met werklike, sigbare, krag- en gewelddadige wyse gepaardgaan nie.
n BETEKEN IEMAND BEHALWE jy, wat toegelaat word om jou privaat woning ingevolge ’n geskrewe kontrak te bewoon, maar dit sluit
nie ’n betalende gas, loseerder of kamerhuurder in nie.
n BETEKEN BOBBEJANE OF APE WAT VRYELIK IN N NATUURLIKE OMGEWING LEEF EN NIE AS TROETELDIERE OF PLAASDIERE OF OP ENIGE MANIER
AANGEHOU WORD NIE
n BETEKEN GEÕNSTALLEERDE MASJINERIE VAN SWEMBADDENS SPA BADDENS BOORGATE SPRINKELBESPROEIINGSSTELSELS ELEKTRIESE HEKKE GARAGE
deure, sentrale stofsuier stelsels, waterpompe, lugversorgers, stowe, alarms en elektriese kragopwekkers.
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Ja. Dit ís ’n motor.
En hierdie is versekering.
Eenvoudige, verstaanbare, duidelike versekering.
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VOERTUIE
BASIESE DEKKING
Ons vergoeding hang af van die vergoedingsperk en die tipe dekking wat jy kies, soos in die Bylae aangedui. Die tipes
dekking word hieronder uiteengesit.

1. OMVATTEND
As jy hierdie opsie het, dek ons toevallige verlies van of skade aan die voertuig. As ons besluit dit is nie ekonomies om
die voertuig te herstel nie, is ons vergoeding soos dit in die Bylae genoem word. Die dekking sluit bedrae in waarvoor
jy wetlik teenoor ’n derde party aanspreeklik is as die aanspreeklikheid met die voertuig verband hou.

2. OMVATTEND, DIEFSTAL EN KAPING UITGESLUIT
As jy hierdie opsie het, dek ons toevallige verlies van of skade aan die voertuig. Die dekking sluit verlies of skade uit
wat deur diefstal of kaping of enige poging tot diefstal of kaping veroorsaak is. As ons besluit dit is nie ekonomies om
die voertuig te herstel nie, is ons vergoeding soos dit in die Bylae genoem word. Die dekking sluit bedrae in waarvoor
jy wetlik teenoor ’n derde party aanspreeklik is as die aanspreeklikheid met die voertuig verband hou.

3. BEPERK (brand en diefstal)
As jy hierdie opsie het, dek ons toevallige verlies van of skade aan die voertuig slegs as die verlies of skade deur brand,
weerlig, ontplofﬁng, diefstal of poging tot diefstal veroorsaak is. As ons besluit dit is nie ekonomies om die voertuig te
herstel nie, is ons vergoeding soos dit in die Bylae genoem word. Die dekking sluit bedrae in waarvoor jy wetlik
teenoor ’n derde party aanspreeklik is as die aanspreeklikheid met die voertuig verband hou.

4. DERDE PARTY ALLEENLIK
As jy hierdie opsie het, dek ons jou vir bedrae waarvoor jy wetlik teenoor ’n derde party aanspreeklik is as die
aanspreeklikheid met die voertuig verband hou.

UITGEBREIDE BASIESE DEKKING
1. INSLEEPKOSTE EN BESKERMING
Ons vergoed jou vir die redelike koste om jou voertuig te beskerm en na die naaste hersteller te neem as jy ’n geldige
eis vir die voertuig onder hierdie afdeling het.

2. NOODHERSTELWERK
Ons vergoed jou vir noodherstelwerk sodat jy jou reis kan voortsit as jy ’n geldige eis vir die voertuig onder hierdie
afdeling het.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv
hvoertuigv

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae van hierdie polis aangedui word en jou gade.
n BETEKEN N motor, ligte aﬂeweringsvoertuig, sleepwa, woonwa of motorﬁets wat in die Bylae beskryf word, insluitende die
standaard gereedskap, toebehore en onderdele daarin of daarop, asook ander ekstra toebehore en onderdele van die
voertuig terwyl dit daaraan geheg is.
hmotorv
n BETEKEN N PRIVAAT TIPE MOTORKAR INSLUITENDE STASIEWAENS MINIBUSSE SELFAANGEDREWE WOONWAENS EN SOORTGELYKE
voertuie WAT ONTWERP IS OM  MENSE OF MINDER INSLUITENDE DIE BESTUURDER TE VERVOER EN MET N BRUTO VOERTUIG
massa van hoogstens 3 500 kg.
“ligte aﬂeweringsvoertuig” n BETEKEN N LIGTE AmEWERINGSVOERTUIg INSLUITENDE N PANEELWA OF DUBBELKAJUITBAKKIE MET N BRUTO VOERTUIGMASSA VAN
hoogstens 3 500 kg.
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Jy mag hierdie noodherstelwerk laat doen sonder om eers ons toestemming te verkry. Die hersteller moet egter vir
jou ’n volledige, gedetailleerde faktuur gee wat jy aan ons moet stuur.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

3. AFLEWERING NA HERSTELWERK
Ons vergoed jou vir die redelike koste om die voertuig by jou huisadres, soos in die Bylae aangedui, af te lewer nadat
die herstelwerk wat ons gemagtig het, voltooi is.

4. INSLEEPKOSTE EN BESKERMING NA MEGANIESE ONKLAARRAKING
Ons vergoed jou vir die redelike koste om die voertuig te beskerm en te verwyder as dit meganies of elektries
onklaar raak.
Hierdie dekking geld slegs een maal gedurende enige hernuwingsperiode waartydens dekking deur hierdie afdeling
gebied word.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

5. VOERTUIGOORDRAGDEKKING (vir enige voertuig wat jy koop)
Ons dek verlies van of skade aan ’n voertuig wat jy gekoop het, maar slegs vir die eerste 72 uur nadat jy besit daarvan
geneem het. Hierdie dekking geld slegs as al die volgende voorwaardes nagekom is:
5.1

jy het die voertuig van ‘n lid van die motorhandel gekoop;

5.2

die verkoper het nie enige versekering wat die voertuig dek nie;

5.3

jy het ten minste een voertuig wat vir Omvattende dekking deur hierdie polis verseker word;

5.4

jy voeg die voertuig vir Omvattende dekking by onder jou polis, alvorens ons jou eis sal hanteer.

Indien ons sou besluit dat die voertuig nie ekonomies herstelbaar is nie, is die meeste waarmee ons jou sal vergoed
die laagste van:
s
DIE REDELIKE MARKWAARDE VAN DIE VOERTUIG WAT jy gekoop het;
s
DIE PERK VAN VERGOEDING SOOS IN DIE Bylae genoem.

6. VERVANGING VAN JOU MOTOR OF LIGTE AFLEWERINGSVOERTUIG NA ’N EIS
Ons vervang jou motor of ligte aﬂeweringsvoertuig met ’n soortgelyke fabrikaat en model as die volgende voorwaardes
nagekom is:
6.1

jy het ’n geldige eis vir die motor of ligte aﬂeweringsvoertuig onder hierdie afdeling; en

6.2

ons besluit dit is nie ekonomies om die jou motor of ligte aﬂeweringsvoertuig te herstel nie; of

6.3

jou motor of ligte aﬂeweringsvoertuig is gesteel en nie binne ’n redelike tydperk teruggevind nie; en

6.4

jou motor of ligte aﬂeweringsvoertuig is nie meer as 12 kalendermaande oud vanaf die datum van eerste
registrasie nie; en

6.5

jou motor of ligte aﬂeweringsvoertuig het minder as 30 000 kilometer afgelê; en

n BETEKEN N voertuig BEHALWE N woonwa WAT NIE SELFAANGEDREWE IS NIE EN WAT ONTWERP OF AANGEPAS IS OM DEUR N
selfaangedrewe voertuig gesleep te word.
hwoonwav
n BETEKEN N voertuig wat nie selfaangedrewe is nie en wat ontwerp of aangepas is om deur ’n selfaangedrewe voertuig gesleep
te word.
“motorﬁets”
n BETEKEN N MOTORlETS BROMPONIE KRAGMOTORlETS OF VIERWIELMOTORlETS
hrybewysv
n BETEKEN N GELDIGE RYBEWYS OOREENKOMSTIG DIE WETGEWING VAN TOEPASSING IN DIE BETROKKE GEBIED WAAR DIE voertuig ten tye van
verlies of skade gebruik word. As ’n persoon leer bestuur, moet die persoon aan die wetgewing ten opsigte van leerlingbestuurders voldoen.
hvoertuig deel” n BETEKEN DIE VERVOER VAN PASSASIERS INSLUITENDE DIE VERVOER VAN LEERDERS VIR SOSIALE REDES EN VIR PENDEL NA EN VAN WERK IN
voertuie wat nie vir pendeldoeleindes geregistreer of gelisensieer is nie.
hlandev
n BETEKEN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA .AMIBIÑ ,ESOTHO "OTSWANA 3WAZILAND :IMBABWE -ALAWI EN -OSAMBIEK
“sleepwa”
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6.6

’n soortgelyke nuwe motor of ligte aﬂeweringsvoertuig is op die plaaslike nuwe voertuigmark beskikbaar.

As jy nie bereid is om ons toe te laat om jou motor of ligte aﬂeweringsvoertuig met ’n soortgelyke fabrikaat en
model te vervang nie, word ons vergoeding beperk tot die vergoedingsperk van die voertuig soos dit in die Bylae
omskryf word.

7. VERSKIL IN BYBETALING DEKKING VIR ’N GEHUURDE VOERTUIG
As jou voertuig, wat gedek moet wees onder Omvattende dekking van hierdie polis, die onderwerp van ‘n geldige eis
onder hierdie polis is en jy huur ‘n vervangende voertuig wat gesteel of beskadig word, vergoed ons jou vir die verskil
in bybetalings indien die bybetaling vir die gehuurde voertuig meer is as die bybetaling wat op jou voertuig onder
hierdie afdeling van toepassing is.
Hierdie dekking is slegs van toepassing as jy die versekeringsdekking wat die motorhuurmaatskappy aanbied,
aanvaar het.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

8. VERLIES VAN SLEUTELS
Ons vergoed jou vir die koste om slotte en sleutels te laat vervang, insluitende afstandbeheerkontroles en indien
nodig, die herprogrammering van enige gekodeerde sekuriteitstelsel van die voertuig. Ons ken slegs hierdie vergoeding
toe na:
s
DIE VERDWYNING OF DIEFSTAL VAN DIE SLEUTELS OF AFSTANDBEHEERKONTROLES OF ALBEI
s
DIE REDELIKE VERMOEDE DAT N ONGEMAGTIGDE PERSOON IN BESIT MAG WEES VAN N DUPLIKAATSLEUTEL OF
afstandbeheerkontrole;
s
SKADE AAN DIE SLOTTE
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

GERIEFLIKHEIDSVOORDELE
1. PASSASIERS SE MEDIESE UITGAWES (behalwe jou gesin)
Na verlies van of skade aan die voertuig waarin hulle reis, vergoed ons jou vir die mediese uitgawes wat jy aangaan en
waarvoor jy betaal vanweë toevallige liggaamlike besering aan passasiers. Ten tye van die besering moet die passasier
in die permanent omslote passasierskajuit van die voertuig sit. Die passasier mag nie ’n lid van jou gesin wees wat
normaalweg by jou woon nie. Die mediese uitgawes mag nie van enige ander versekering of fasiliteit verhaal kan
word nie.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

2. NOODVERBLYF (geld nie as jy onder Uitgebreide Basiese dekking 4:
Insleepkoste en beveiliging na meganiese onklaarraking eis nie)
Ons vergoed jou vir tot twee nagte se verblyf vir jou en enige passasiers wat saam met jou reis as jy nie jou reis in die
voertuig kan voltooi nie omdat dit verlore of beskadig is.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv
hvoertuigv

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae van hierdie polis aangedui word en jou gade.
n BETEKEN N motor, ligte aﬂeweringsvoertuig, sleepwa, woonwa of motorﬁets wat in die Bylae beskryf word, insluitende die
standaard gereedskap, toebehore en onderdele daarin of daarop, asook ander ekstra toebehore en onderdele van die
voertuig terwyl dit daaraan geheg is.
hmotorv
n BETEKEN N PRIVAAT TIPE MOTORKAR INSLUITENDE STASIEWAENS MINIBUSSE SELFAANGEDREWE WOONWAENS EN SOORTGELYKE
voertuie WAT ONTWERP IS OM  MENSE OF MINDER INSLUITENDE DIE BESTUURDER TE VERVOER EN MET N BRUTO VOERTUIG
massa van hoogstens 3 500 kg.
“ligte aﬂeweringsvoertuig” n BETEKEN N LIGTE AmEWERINGSVOERTUIg INSLUITENDE N PANEELWA OF DUBBELKAJUITBAKKIE MET N BRUTO VOERTUIGMASSA VAN
hoogstens 3 500 kg.
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3. NOODKOSTES
Ons vergoed jou vir die koste van nooddienste waarvoor jy aanspreeklik teenoor enige openbare owerheid na enige
verlies van of skade aan die voertuig.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

4. TERUGVINDINGSKOSTE (geld slegs as jy Omvattende of Beperkte dekking
gekies het)
Ons vergoed jou vir die redelike koste wat jy met ons skriftelike toestemming aangaan om die voertuig terug te kry as
dit gevind word nadat dit gesteel of gekaap is.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

5. PASSASIERS SE MEDIESE UITGAWES (jou gesinslede)
Na verlies van of skade aan die voertuig waarin hulle reis, vergoed ons jou vir die mediese uitgawes wat jy aangaan en
waarvoor jy betaal vanweë toevallige liggaamlike besering aan lede van jou gesin wat normaalweg by jou woon. Ten
tye van die besering moet die lid van jou gesin in die permanent omslote passasierskajuit van die voertuig sit. Die
mediese uitgawes mag nie van enige ander versekering of fasiliteit verhaal kan word nie.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

6. TRAUMABEHANDELING
Ons vergoed jou vir die uitgawes vir traumabehandeling wat jy aangaan en waarvoor jy betaal as jy ’n kaping of poging
tot kaping van die voertuig beleef. Die traumabehandeling moet deur ’n geregistreerde professionele berader gegee
word. Die uitgawes mag nie van enige ander versekering of fasiliteit verhaal kan word nie.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

OPSIONELE DEKKING (slegs as dit in die Bylae as ingesluit
aangedui word)
As ’n opskrif hieronder in die Bylae verskyn, dek ons jou soos onder die opskrif aangedui word. As die opskrif nie verskyn
nie, het jy nie die opsionele dekking nie.

1. GESPESIFISEERDE TOEBEHORE (soos motorklanktoerusting)
Ons vergoed jou vir die verlies van of skade aan toebehore wat deel is van die voertuig en wat in die Bylae beskryf
word. Ons dek ook die toebehore wanneer dit tydelik uit die voertuig verwyder word.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

2. DEKKING VIR KREDIETTEKORT
Ons betaal die verskil tussen die waarde van die voertuig wat ’n motor of ligte aﬂeweringsvoertuig is soos in die
Bylae omskryf en die uitstaande skikkingsbedrag ingevolge ’n kredietooreenkoms wat jy aangegaan het. Ons betaal
hierdie verskil slegs as ons ’n eis vir die voertuig aanvaar wat:
s
NA ons mening na verlies of skade nie ekonomies herstelbaar is nie; of
s
GESTEEL IS EN NIE BINNE N REDELIKE TYDPERK TERUGGEVIND WORD NIE

“sleepwa”

– beteken ’n voertuig (behalwe ’n woonwa) wat nie selfaangedrewe is nie en wat ontwerp of aangepas is om deur ’n
selfaangedrewe voertuig gesleep te word.
“woonwa”
– beteken ’n voertuig wat nie selfaangedrewe is nie en wat ontwerp of aangepas is om deur ’n selfaangedrewe voertuig gesleep
te word.
“motorﬁets”
– beteken ’n motorﬁets, bromponie, kragmotorﬁets of vierwielmotorﬁets.
“rybewys”
– beteken ’n geldige rybewys ooreenkomstig die wetgewing van toepassing in die betrokke gebied waar die voertuig ten tye van
verlies of skade gebruik word. As ’n persoon leer bestuur, moet die persoon aan die wetgewing ten opsigte van leerlingbestuurders voldoen.
“voertuig deel” – beteken die vervoer van passasiers (insluitende die vervoer van leerders) vir sosiale redes en vir pendel na en van werk in
voertuie wat nie vir pendeldoeleindes geregistreer of gelisensieer is nie.
“lande”
– beteken die Republiek van Suid-Afrika, Namibië, Lesotho, Botswana, Swaziland, Zimbabwe, Malawi en Mosambiek.
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Die kredietooreenkoms wat jy aangaan moet onder die omskrywing van Kredietooreenkoms val soos dit in die
.ASIONALE +REDIETWET 7ET  VAN  UITEENGESIT WORD
2.1

Enige bedrag wat nog op jou Kredietooreenkoms uitstaande is, minus:
2.1.1 enige agterstallige paaiemente of huurgeld, insluitende rente betaalbaar op agterstallige betalings;
2.1.2 alle premieterugbetalings vir die kansellasie van versekeringsdekking wat met die voertuig
verband hou;
2.1.3 die verhoogde paaiemente of huurgeld wat betaal sou gewees het as daar geen kapitale
reswaarde aan die einde van die ﬁnansieringstydperk was nie, bereken tot die maand waarin die
eis geskik word. Dit is van toepassing as jy gereël het om aanvanklik laer paaiemente te betaal en
’n hoër paaiement later. In hierdie geval vergoed ons jou nie vir die uitstaande bedrag wat jy skuld
nie. Ons vergoed jou slegs vir die bedrag wat jy nog sou geskuld het as jy gereël het om die lening
in gelyke paaiemente oor die termyn van die lening terug te betaal.

3. INHOUD VAN WOONWAENS OF SLEEPWAENS
Ons vergoed jou vir verlies van of skade aan die inhoud van ’n woonwa of sleepwa, terwyl dit in die woonwa of sy
sytent of in die sleepwa of die tent van die sleepwa gehou word. Die woonwa of sleepwa moet onder hierdie polis
verseker wees.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.
Ons vergoed jou nie vir enige van die volgende nie:
3.1

vaste toebehore en uitrusting;

3.2

verlies van of skade aan gereedskap of goedere of monsters wat met ’n besigheid, handel of beroep
verband hou;

3.3

skade aan glas, glasware of ander breekbare artikels as gevolg van krake, skrape of brekasie tensy dit
veroorsaak word omdat die woonwa of sleepwa in ’n ongeluk betrokke is.

4. MOTORGEREEDSKAP, ONDERDELE EN REISTOEBEHORE
Ons vergoed jou VIR VERLIES VAN OF SKADE AAN MOTORGEREEDSKAP SPAAR MOTORONDERDELE EN REISTOEBEHORE SOOS
SITPLEKOORTREKSELS RUBBERMATJIES SLEEPTOUE EN SONSKERMS TERWYL DIT IN DIE voertuig is.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

5. MOTORHUUR
5.1

Ons voorsien jou van ’n gehuurde motor, onderworpe aan beskikbaarheid, volgens jou keuse soos in die
Bylae aangedui, as jou voertuig onbruikbaar is of herstel word na ’n eis wat ons onder hierdie Afdeling van
die polis aanvaar het.

5.2

Ons voorsien die gehuurde motor eers na ons volledige inligting oor die verlies of skade ontvang het.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv
hvoertuigv

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae van hierdie polis aangedui word en jou gade.
n BETEKEN N motor, ligte aﬂeweringsvoertuig, sleepwa, woonwa of motorﬁets wat in die Bylae beskryf word, insluitende die
standaard gereedskap, toebehore en onderdele daarin of daarop, asook ander ekstra toebehore en onderdele van die
voertuig terwyl dit daaraan geheg is.
hmotorv
n BETEKEN N PRIVAAT TIPE MOTORKAR INSLUITENDE STASIEWAENS MINIBUSSE SELFAANGEDREWE WOONWAENS EN SOORTGELYKE
voertuie WAT ONTWERP IS OM  MENSE OF MINDER INSLUITENDE DIE BESTUURDER TE VERVOER EN MET N BRUTO VOERTUIG
massa van hoogstens 3 500 kg.
“ligte aﬂeweringsvoertuig” n BETEKEN N LIGTE AmEWERINGSVOERTUIg INSLUITENDE N PANEELWA OF DUBBELKAJUITBAKKIE MET N BRUTO VOERTUIGMASSA VAN
hoogstens 3 500 kg.
VER001

52

5.3

Ons voorsien die gehuurde motor aan jou vir ‘n periode van nie meer nie as 30 dae in totaal.
Ons voorsien dit nie meer sodra een van die volgende gebeur nie:
s DIE DATUM WAAROP DIE voertuig tot jou bevrediging herstel is indien ons die herstel gemagtig het;
s DIE DATUM WAAROP ons jou eis deur ’n kontantbetaling skik;
s DIE DATUM WAAROP ons die voertuig vervang.

5.4

Hierdie motorhuuropsie sluit in:
s N VOERTUIG DEUR jou gekies uit ons beskikbare opsies en soos in die Bylae aangedui is;
s ONBEPERKTE KILOMETERS
s MOTORONGELUKSKADE DEKKING
s MOTORDIEFSTAL DEKKING
s EKSTRA BETALING BY LUGHAWENS
s TOERISMEHEFlNG
s AmEWERING OF AFHAAL TOT  KILOMETER VANAF DIE NAASTE MOTORHUURMAATSKAPPY WAT DEUR ons
gekontrakteer is;
s ENIGE TWEE VERKLAARDE BESTUURDERS

5.5

Ons betaal nie vir enige van die volgende nie:
5.5.1 die volgende kostes soos in die Bylae genoem:
s AmEWERINGS OF AFHAALFOOIE VIR MEER AS  KILOMETER VANAF DIE NAASTE MOTORHUURMAATSKAPPY
wat deur ons gekontrakteer is;
s DIE KOSTE VIR ENIGE EKSTRA VERKLAARDE BESTUURDERS
s EENRIGTING AmAAIFOOIE
s BRANDSTOFDEPOSITO
s ADMINISTRASIEFOOIE VAN VERKEERSBOETES
s BREKASIE VAN WINDSKERMVENSTERS
5.5.2 ’n bybetaling wat ingesluit is by ’n polis wat die gehuurde motor dek;
5.5.3 water- en onderstelskade;
5.5.4 koste wat met die gebruik van die gehuurde motor verband hou;
5.5.5 verkeersboetes;
5.5.6 die verskil in koste tussen die motorhuurgroep wat jy gekies het en ’n duurder motorhuurgroep.

5.6

Jy moet ’n geldige kredietkaart hê wat in jou naam uitgereik is om die motorhuurmaatskappy te betaal
vir die bostaande fooie en bybetaling.

5.7

Dit is jou verantwoordelikheid om hierdie koste uit te vind wanneer jy die gehuurde motor in
ontvangs neem.

5.8

Jy word slegs in die Republiek van Suid-Afrika van ’n gehuurde motor voorsien.

5.9

Indien jy N GEHUURDE MOTOR IN .AMIBIÑ ,ESOTHO "OTSWANA 3WAZILAND :IMBABWE -ALAWI OF -OSAMBIEK
nodig kry, mag jy ’n motor by ’n erkende motorhuurmaatskappy in hierdie lande huur. Jy moet daarvoor
betaal en vir ons ’n afskrif van die faktuur stuur. Ons vergoed jou wanneer ons die faktuur ontvang.

5.10 Ons betaling is beperk tot die bedrag wat per dag betaalbaar sou gewees het indien ons die gehuurde
motor in die Republiek van Suid-Afrika voorsien het.
n BETEKEN N voertuig BEHALWE N woonwa WAT NIE SELFAANGEDREWE IS NIE EN WAT ONTWERP OF AANGEPAS IS OM DEUR N
selfaangedrewe voertuig gesleep te word.
hwoonwav
n BETEKEN N voertuig wat nie selfaangedrewe is nie en wat ontwerp of aangepas is om deur ’n selfaangedrewe voertuig gesleep
te word.
“motorﬁets”
n BETEKEN N MOTORlETS BROMPONIE KRAGMOTORlETS OF VIERWIELMOTORlETS
hrybewysv
n BETEKEN N GELDIGE RYBEWYS OOREENKOMSTIG DIE WETGEWING VAN TOEPASSING IN DIE BETROKKE GEBIED WAAR DIE voertuig ten tye van
verlies of skade gebruik word. As ’n persoon leer bestuur, moet die persoon aan die wetgewing ten opsigte van leerlingbestuurders voldoen.
hvoertuig deel” n BETEKEN DIE VERVOER VAN PASSASIERS INSLUITENDE DIE VERVOER VAN LEERDERS VIR SOSIALE REDES EN VIR PENDEL NA EN VAN WERK IN
voertuie wat nie vir pendeldoeleindes geregistreer of gelisensieer is nie.
hlandev
n BETEKEN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA .AMIBIÑ ,ESOTHO "OTSWANA 3WAZILAND :IMBABWE -ALAWI EN -OSAMBIEK
“sleepwa”
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6. 4X4-DEKKING
Hierdie dekking geld slegs as die motor of ligte aﬂeweringsvoertuig wat in die Bylae genoem word vir Omvattende
dekking verseker is.
Waar dekking en perke vir dieselfde dekking genoem word onder Uitgebreide basiese dekking,
Gerieﬂikheidsvoordele of Opsionele dekking word dit vervang met die dekking en perke vir hierdie 4x4-dekking,
waar van toepassing.
6.1

UITBREIDING VAN LANDE
Die lande WORD UITGEBREI OM !NGOLA :AMBIÑ +ENIA 4ANZANIÑ "URUNDI 2WANDA EN DIE $EMOKRATIESE
Republiek van die Kongo in te sluit, onderworpe aan die volgende voorwaardes:
6.1.1 As die voertuig toevallig beskadig is en ons het aanspreeklikheid vir die skade erken, magtig ons nie
die herstel van die skade voordat jy die voertuig suksesvol na die Republiek van Suid-Afrika
teruggebring het nie.
6.1.2 Indien dit onekonomies is om die voertuig te herstel en jy bring nie die voertuig na die Republiek
van Suid-Afrika terug nie, rus die onus op jou om hierdie feit op enige manier wat vir ons
aanvaarbaar is, te bewys voordat ons jou eis sal aanvaar.
Ons BEPAAL DIE WAARDE VAN DIE WRAK TEEN  VAN DIE WAARDE VAN DIE voertuig soos dit in die Bylae
omskryf is. Ons trek hierdie bedrag af van die bedrag van ’n skikking aan jou.

6.2

NOODHERSTELWERK
Ons vergoed jou vir noodherstelwerk aan jou voertuig sodat jy jou reis kan voortsit, maar slegs as die
voertuig die onderwerp is van ’n geldige eis onder hierdie afdeling.
Jy mag hierdie noodherstelwerk magtig sonder om eers ons toestemming te verkry. Die hersteller moet
egter vir jou ’n volledige, gedetailleerde faktuur gee wat jy aan ons moet stuur.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

6.3

WENASTOERUSTING
Ons vergoed jou vir enige skielike en onvoorsiene meganiese of elektriese onklaarraking, weiering of
brekasie van die voertuig se wenastoerusting.
Hierdie dekking sluit onklaarraking of weiering of brekasie uit:
s WAT VERBAND HOU MET GEBREKKIGE ONTWERP DEFEKTIEWE ONDERDELE GEBREKKIGE HERSTELWERK OF WERKING
van die wenastoerusting bo die gestipuleerde vlakke wat deur die vervaardiger of verskaffer
aanbeveel word;
s AS GEVOLG VAN SLYTASIE OF GELEIDELIKE AGTERUITGANG VAN DIE TOERUSTING SE VERBRUIKBARE ONDERDELE OF
komponente of kabel of koppelingtoestelle.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

6.4

REPATRIASIEKOSTE
Indien die voertuig as gevolg van ‘n ongeluk beskadig is, en jy het ‘n geldige eis vir die voertuig onder
hierdie afdeling, betaal ons die redelike koste om dit na die Republiek van Suid-Afrika terug te bring.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv
hvoertuigv

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae van hierdie polis aangedui word en jou gade.
n BETEKEN N motor, ligte aﬂeweringsvoertuig, sleepwa, woonwa of motorﬁets wat in die Bylae beskryf word, insluitende die
standaard gereedskap, toebehore en onderdele daarin of daarop, asook ander ekstra toebehore en onderdele van die
voertuig terwyl dit daaraan geheg is.
hmotorv
n BETEKEN N PRIVAAT TIPE MOTORKAR INSLUITENDE STASIEWAENS MINIBUSSE SELFAANGEDREWE WOONWAENS EN SOORTGELYKE
voertuie WAT ONTWERP IS OM  MENSE OF MINDER INSLUITENDE DIE BESTUURDER TE VERVOER EN MET N BRUTO VOERTUIG
massa van hoogstens 3 500 kg.
“ligte aﬂeweringsvoertuig” n BETEKEN N LIGTE AmEWERINGSVOERTUIg INSLUITENDE N PANEELWA OF DUBBELKAJUITBAKKIE MET N BRUTO VOERTUIGMASSA VAN
hoogstens 3 500 kg.
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6.5

BRANDBLUSKOSTE
Ons vergoed jou vir koste wat met die blus of bestryding van brand verband hou as die brand jou
voertuig in gevaar gestel het en jy wettig aanspreeklik is vir hierdie koste.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

6.6

PERSOONLIKE DOKUMENTE
Ons vergoed jou vir die koste om die volgende te vervang:
s VERLORE OF BESKADIGDE PERSOONLIKE DOKUMENTE WAT BESTAAN UIT IDENTITEITSDOKUMENTE PASPOORTE
visums en inentingsertiﬁkate wat aan jou behoort;
s VERLORE OF BESKADIGDE GEDRUKTE PADKAARTE OF PERMITTE WAT DIE voertuig toegang tot of verlating uit
lande toelaat.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

6.7

PASSASIERS SE MEDIESE UITGAWES (lede van jou gesin)
Na verlies van of skade aan die voertuig waarin hulle reis, vergoed ons jou vir die mediese uitgawes
wat jy aangaan en waarvoor jy betaal vanweë toevallige liggaamlike besering aan lede van jou gesin wat
normaalweg by jou woon. Ten tye van die besering moet die lid van jou gesin in die permanent omslote
passasierskajuit van die voertuig sit. Die mediese uitgawes mag nie van enige ander versekering of fasiliteit
verhaal kan word nie.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

6.8

VERLIES VAN SLEUTELS
Ons vergoed jou vir die koste om slotte en sleutels te laat vervang, insluitende afstandbeheerkontroles
en indien nodig, die herprogrammering van die gekodeerde sekuriteitstelsel van die voertuig. Ons betaal
die vergoeding na:
s DIE VERDWYNING OF DIEFSTAL VAN DIE SLEUTELS OF AFSTANDBEHEERKONTROLES OF ALBEI
s DIE REDELIKE VERMOEDE DAT N ONGEMAGTIGDE PERSOON IN BESIT MAG WEES VAN N DUPLIKAATSLEUTEL OF
afstandbeheerkontrole;
s SKADE AAN DIE SLOTTE
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word,

6.9

WRAKVERWYDERING
Ons vergoed jou vir die koste van opruiming en verwydering van puin en wrakstukke van die voertuig na
’n geldige eis vir skade aan die voertuig onder hierdie afdeling.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

6.10 KOP-, AGTER- OF KOLLIGTE
Ons vergoed jou vir die koste van vervanging van enige kop-, agter- of gemonteerde kolligte wat toevallig
beskadig is, selfs al is daar geen ander skade aan die voertuig nie.
Die bybetaling vir windskerm eise wat in die Bylae genoem word, is van toepassing.

n BETEKEN N voertuig BEHALWE N woonwa WAT NIE SELFAANGEDREWE IS NIE EN WAT ONTWERP OF AANGEPAS IS OM DEUR N
selfaangedrewe voertuig gesleep te word.
hwoonwav
n BETEKEN N voertuig wat nie selfaangedrewe is nie en wat ontwerp of aangepas is om deur ’n selfaangedrewe voertuig gesleep
te word.
“motorﬁets”
n BETEKEN N MOTORlETS BROMPONIE KRAGMOTORlETS OF VIERWIELMOTORlETS
hrybewysv
n BETEKEN N GELDIGE RYBEWYS OOREENKOMSTIG DIE WETGEWING VAN TOEPASSING IN DIE BETROKKE GEBIED WAAR DIE voertuig ten tye van
verlies of skade gebruik word. As ’n persoon leer bestuur, moet die persoon aan die wetgewing ten opsigte van leerlingbestuurders voldoen.
hvoertuig deel” n BETEKEN DIE VERVOER VAN PASSASIERS INSLUITENDE DIE VERVOER VAN LEERDERS VIR SOSIALE REDES EN VIR PENDEL NA EN VAN WERK IN
voertuie wat nie vir pendeldoeleindes geregistreer of gelisensieer is nie.
hlandev
n BETEKEN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA .AMIBIÑ ,ESOTHO "OTSWANA 3WAZILAND :IMBABWE -ALAWI EN -OSAMBIEK
“sleepwa”
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6.11 INSLEEPKOSTE EN BESKERMING NA MEGANIESE ONKLAARRAKING
Ons vergoed jou vir die redelike koste om die voertuig te verwyder en te beskerm as dit meganies of
elektries onklaar raak.
Hierdie dekking geld slegs een maal gedurende enige hernuwingsperiode waartydens dekking deur hierdie
deel van die afdeling gebied word.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.
6.12 TRAUMABEHANDELING
Ons vergoed jou vir die uitgawes vir traumabehandeling wat jy aangaan en waarvoor jy betaal as jy ’n
kaping of poging tot kaping van die voertuig beleef. Die traumabehandeling moet deur ’n geregistreerde
professionele berader gegee word. Die uitgawes mag nie van enige ander versekering of fasiliteit verhaal
kan word nie.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.
6.13 NOODVERBLYF (geld nie as jy onder 4x4-dekking: 6.11 Insleepkoste en beskerming na meganiese
onklaarraking eis nie.)
Ons vergoed jou vir tot twee nagte se verblyf vir jou en enige passasiers wat saam met jou reis as jy nie
jou reis in die voertuig kan voltooi nie omdat dit verlore of beskadig is.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.
6.14 VERGOEDING VIR MOTORHUUR
6.14.1 Indien jou voertuig toevallig beskadig is of gesteel is en jy ‘n geldige eis onder hierdie afdeling het,
vergoed ons jou vir die huur van ‘n motor of ligte aﬂeweringsvoertuig, bereken vanaf die dag
waarop ons volledige inligting oor die eis ontvang, maar dit sluit nie die eerste drie
agtereenvolgende dae in nie nadat die voertuig:
s ONBRUIKBAAR IS OF
s HERSTEL WORD OF
s BESKADIG IS EN DIT NA ons mening nie ekonomies is om dit te herstel nie; of
s GESTEEL IS EN NIE BINNE N REDELIKE TYD TERUGGEVIND IS NIE
6.14.2 Ons moes volledige inligting oor die verlies of skade vir ’n geldige eis ontvang het en
aanspreeklikheid ingevolge die afdeling van die polis erken het.
6.14.3 Ons vergoeding is vir ’n maksimum van 30 agtereenvolgende dae en eindig op die vroegste van
die volgende datums:
s DIE DATUM WAAROP DIE voertuig bevredigend herstel is;
s DIE DATUM WAAROP ons jou eis skik deur ’n kontantbetaling te maak;
s DIE DATUM WAAROP ons die voertuig vervang.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

7. LUUKSE VOERTUIE
Hierdie dekking geld slegs as die motor of ligte aﬂeweringsvoertuig wat in die Bylae genoem word vir Omvattende
dekking verseker is.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv
hvoertuigv

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae van hierdie polis aangedui word en jou gade.
n BETEKEN N motor, ligte aﬂeweringsvoertuig, sleepwa, woonwa of motorﬁets wat in die Bylae beskryf word, insluitende die
standaard gereedskap, toebehore en onderdele daarin of daarop, asook ander ekstra toebehore en onderdele van die
voertuig terwyl dit daaraan geheg is.
hmotorv
n BETEKEN N PRIVAAT TIPE MOTORKAR INSLUITENDE STASIEWAENS MINIBUSSE SELFAANGEDREWE WOONWAENS EN SOORTGELYKE
voertuie WAT ONTWERP IS OM  MENSE OF MINDER INSLUITENDE DIE BESTUURDER TE VERVOER EN MET N BRUTO VOERTUIG
massa van hoogstens 3 500 kg.
“ligte aﬂeweringsvoertuig” n BETEKEN N LIGTE AmEWERINGSVOERTUIg INSLUITENDE N PANEELWA OF DUBBELKAJUITBAKKIE MET N BRUTO VOERTUIGMASSA VAN
hoogstens 3 500 kg.
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Waar dekking en perke vir dieselfde dekking genoem word onder Uitgebreide basiese dekking,
Gerieﬂikheidsvoordele of Opsionele dekking word dit vervang met die dekking en perke vir hierdie Luukse voertuiedekking, waar van toepassing.
7.1

NOODHERSTELWERK
Ons vergoed jou vir noodherstelwerk aan jou voertuig sodat jy jou reis kan voortsit, maar slegs as die
voertuig die onderwerp is van ’n geldige eis onder hierdie afdeling.
Jy mag hierdie noodherstelwerk magtig sonder om eers ons toestemming te verkry. Die hersteller moet
egter vir jou ’n volledige, gedetailleerde faktuur gee wat jy aan ons moet stuur.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

7.2

VERLIES VAN SLEUTELS
Ons vergoed jou vir die koste om slotte en sleutels te laat vervang, insluitende afstandbeheerkontroles
en indien nodig, die herprogrammering van die gekodeerde sekuriteitstelsel van die voertuig. Ons ken
slegs hierdie vergoeding toe in geval van:
s DIE VERDWYNING OF DIEFSTAL VAN DIE SLEUTELS OF AFSTANDBEHEERKONTROLES OF ALBEI
s DIE REDELIKE VERMOEDE DAT N ONGEMAGTIGDE PERSOON IN BESIT MAG WEES VAN N DUPLIKAATSLEUTEL OF
afstandbeheerkontrole;
s SKADE AAN DIE SLOTTE
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

7.3

KOP-, AGTER- OF KOLLIGTE
Ons vergoed jou vir die koste van die vervanging van enige kop-, agter- of gemonteerde kolligte wat
toevallig beskadig word, selfs al is daar geen ander skade aan die voertuig nie.
Die bybetaling vir windskerm eise wat in die Bylae aangedui word, is van toepassing.

7.4

BRANDBLUSKOSTE
Ons vergoed jou vir enige koste wat verband hou met die blus of bestryding van brand as die brand jou
voertuig in gevaar gestel het en jy wettig aanspreeklik vir hierdie koste is.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

7.5

WRAKVERWYDERING
Ons vergoed jou vir die koste van opruiming en verwydering van puin en wrakstukke van die voertuig na
’n geldige eis vir skade aan die voertuig onder hierdie afdeling.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

7.6

INSLEEPKOSTE EN BESKERMING NA MEGANIESE ONKLAARRAKING
Ons vergoed jou vir die redelike koste om die voertuig te verwyder en te beskerm as dit meganies of
elektries onklaar raak.
Hierdie dekking geld slegs een maal gedurende enige hernuwingsperiode waartydens dekking deur hierdie
deel van die afdeling gebied word.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

n BETEKEN N voertuig BEHALWE N woonwa WAT NIE SELFAANGEDREWE IS NIE EN WAT ONTWERP OF AANGEPAS IS OM DEUR N
selfaangedrewe voertuig gesleep te word.
hwoonwav
n BETEKEN N voertuig wat nie selfaangedrewe is nie en wat ontwerp of aangepas is om deur ’n selfaangedrewe voertuig gesleep
te word.
“motorﬁets”
n BETEKEN N MOTORlETS BROMPONIE KRAGMOTORlETS OF VIERWIELMOTORlETS
hrybewysv
n BETEKEN N GELDIGE RYBEWYS OOREENKOMSTIG DIE WETGEWING VAN TOEPASSING IN DIE BETROKKE GEBIED WAAR DIE voertuig ten tye van
verlies of skade gebruik word. As ’n persoon leer bestuur, moet die persoon aan die wetgewing ten opsigte van leerlingbestuurders voldoen.
hvoertuig deel” n BETEKEN DIE VERVOER VAN PASSASIERS INSLUITENDE DIE VERVOER VAN LEERDERS VIR SOSIALE REDES EN VIR PENDEL NA EN VAN WERK IN
voertuie wat nie vir pendeldoeleindes geregistreer of gelisensieer is nie.
hlandev
n BETEKEN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA .AMIBIÑ ,ESOTHO "OTSWANA 3WAZILAND :IMBABWE -ALAWI EN -OSAMBIEK
“sleepwa”
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7.7

NOODVERBLYF (geld nie as jy onder Luukse voertuie: 7.6 Insleepkoste en beskerming na meganiese
onklaarraking eis nie.)
Ons vergoed jou vir tot twee nagte se verblyf vir jou en enige passasiers wat saam met jou reis as jy nie
jou reis in die voertuig kan voltooi nie omdat dit verlore of beskadig is.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

7.8

GEEN BYBETALING VIR NUWE VOERTUIE NIE
Jy betaal geen bybetaling nie, behalwe enige vrywillige bybetaling indien van toepassing, waar die voertuig
minder as 12 maande oud is vanaf datum van eerste registrasie en waar die voertuig bestuur word of
onder die beheer van jou of jou gade is nie.

VOERTUIGAANSPREEKLIKHEID
1. VERGOEDINGSPERK
Ons vergoed jou vir bedrae waarvoor jy wetlik teenoor ’n derde party aanspreeklik is as gevolg van ’n gebeurtenis
wat gebeur of ontstaan in verband met jou gebruik van die voertuig.
Die vergoeding wat deur hierdie deel van die afdeling van die polis gebied word, is beperk tot die bedrag wat in die
Bylae genoem word. Die perk sluit alle koste en uitgawes in waarvoor ons vooraf skriftelike toestemming gegee het.

2. REGSAANSPREEKLIKHEID TEENOOR DERDE PARTYE
Ons vergoed jou vir bedrae waarvoor jy wetlik teenoor ’n derde party aanspreeklik is as gevolg van ’n gebeurtenis
wat gebeur of ontstaan in verband met die volgende:
s
jou gebruik van die voertuig;
s
DIE GEBRUIK VAN DIE voertuig om enige enkele voertuig, sleepwa of woonwa te sleep;
s
DIE OP OF AmAAI VAN VRAG OP OF VAN DIE voertuig.

3. REGSAANSPREEKLIKHEID TEENOOR DERDE PARTYE AS ’N ANDER
PERSOON DIE VOERTUIG GEBRUIK WAT IN DIE BYLAE AANGEDUI WORD
Ons vergoed enige persoon, anders as jy, vir bedrae wat enige derde party wetlik geregtig is om van hulle te eis en
wat gebeur of ontstaan uit hulle gebruik van die voertuig, insluitende die op- of aﬂaai van enige vrag op of van
die voertuig.
Hierdie regsaanspreeklik word slegs verleen as die ander persoon wat die voertuig gebruik aan al die volgende
voorwaardes voldoen:
3.1

hulle voldoen aan die Algemene bepalings en voorwaardes van die polis en die bepalings en
voorwaardes van hierdie afdeling insoverre hulle van toepassing mag wees;

3.2

hulle het die voertuig met jou uitdruklike toestemming gebruik;

3.3

hulle is nie geregtig op vergoeding vir die derdeparty-eis deur enige ander versekeringspolis nie;

3.4

hulle is nie gedurende die drie jaar voor die datum van die gebeurtenis voertuigversekering of die
voortsetting daarvan geweier nie.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv
hvoertuigv

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae van hierdie polis aangedui word en jou gade.
n BETEKEN N motor, ligte aﬂeweringsvoertuig, sleepwa, woonwa of motorﬁets wat in die Bylae beskryf word, insluitende die
standaard gereedskap, toebehore en onderdele daarin of daarop, asook ander ekstra toebehore en onderdele van die
voertuig terwyl dit daaraan geheg is.
hmotorv
n BETEKEN N PRIVAAT TIPE MOTORKAR INSLUITENDE STASIEWAENS MINIBUSSE SELFAANGEDREWE WOONWAENS EN SOORTGELYKE
voertuie WAT ONTWERP IS OM  MENSE OF MINDER INSLUITENDE DIE BESTUURDER TE VERVOER EN MET N BRUTO VOERTUIG
massa van hoogstens 3 500 kg.
“ligte aﬂeweringsvoertuig” n BETEKEN N LIGTE AmEWERINGSVOERTUIg INSLUITENDE N PANEELWA OF DUBBELKAJUITBAKKIE MET N BRUTO VOERTUIGMASSA VAN
hoogstens 3 500 kg.
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4. REGSAANSPREEKLIKHEID TEENOOR DERDE PARTYE WAT ONTSTAAN
UIT JOU GEBRUIK VAN ’N VOERTUIG WAT NIE IN DIE BYLAE AANGEDUI
WORD NIE.
Ons vergoed jou vir bedrae waarvoor jy wettig teenoor ’n derde party aanspreeklik is as gevolg van ’n gebeurtenis
wat gebeur of ontstaan in verband met die volgende:
s
jou gebruik van ’n voertuig wat nie in die Bylae aangedui word nie;
s
DIE GEBRUIK VAN DIE VOERTUIG OM ENIGE ENKELE VOERTUIG SLEEPWA OF WOONWA TE SLEEP
s
DIE OP OF AmAAI VAN VRAG OP OF VAN DIE VOERTUIG WAT jy gebruik.
Ons vergoed jou egter nie vir skade aan die voertuig wat jy gebruik nie.
Hierdie regsaanspreeklikheid word slegs verleen as daar aan die volgende voorwaardes voldoen word:
4.1

jy bestuur die voertuig;

4.2

die voertuig wat jy gebruik is ’n motor, ligte aﬂeweringsvoertuig, woonwa, sleepwa of motorﬁets ALMAL
behalwe voertuig soos omskryf in Omskrywings van hierdie afdeling 

4.3

jy besit nie die voertuig nie;

4.4

jy bruikhuur nie die voertuig nie;

4.5

jy huur nie die voertuig nie;

4.6

jy is nie besig om die voertuig ingevolge enige kredietooreenkoms te koop nie.

5. PASSASIERSAANSPREEKLIKHEID VIR MOTORFIETSE
Ons vergoed jou vir bedrae waarvoor jy wetlik aanspreeklik is as gevolg van toevallige dood of besering van ‘n
persoon wie ten tye van die gebeurtenis as ’n passasier op die motorﬁets vervoer is.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

6. PASSASIERSAANSPREEKLIKHEID IN OF OP DIE LAAIBAK VAN
LIGTE AFLEWERINGSVOERTUIE
Ons vergoed jou vir bedrae waarvoor jy wetlik aanspreeklik is as gevolg van toevallige dood of besering van ‘n
persoon wie ten tye van die gebeurtenis in of op die laaibak van die ligte aﬂeweringsvoertuig vervoer is.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

7. VERTEENWOORDIGING/VERDEDIGING
Ons mag reël vir verteenwoordiging en verdediging wat die onderwerp van enige vergoeding onder hierdie afdeling is.
Dit sluit in:
7.1

verteenwoordiging by ’n geregtelike lykskouing of nadoodse ondersoek;

7.2

die verdediging van ’n aksie wat die oorsaak is van of verband hou met ’n gebeurtenis.

n BETEKEN N voertuig BEHALWE N woonwa WAT NIE SELFAANGEDREWE IS NIE EN WAT ONTWERP OF AANGEPAS IS OM DEUR N
selfaangedrewe voertuig gesleep te word.
hwoonwav
n BETEKEN N voertuig wat nie selfaangedrewe is nie en wat ontwerp of aangepas is om deur ’n selfaangedrewe voertuig gesleep
te word.
“motorﬁets”
n BETEKEN N MOTORlETS BROMPONIE KRAGMOTORlETS OF VIERWIELMOTORlETS
hrybewysv
n BETEKEN N GELDIGE RYBEWYS OOREENKOMSTIG DIE WETGEWING VAN TOEPASSING IN DIE BETROKKE GEBIED WAAR DIE voertuig ten tye van
verlies of skade gebruik word. As ’n persoon leer bestuur, moet die persoon aan die wetgewing ten opsigte van leerlingbestuurders voldoen.
hvoertuig deel” n BETEKEN DIE VERVOER VAN PASSASIERS INSLUITENDE DIE VERVOER VAN LEERDERS VIR SOSIALE REDES EN VIR PENDEL NA EN VAN WERK IN
voertuie wat nie vir pendeldoeleindes geregistreer of gelisensieer is nie.
hlandev
n BETEKEN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA .AMIBIÑ ,ESOTHO "OTSWANA 3WAZILAND :IMBABWE -ALAWI EN -OSAMBIEK
“sleepwa”
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BEPALINGS EN VOORWAARDES
1. GEBRUIKSKLAS
1.1

PRIVAAT
As die gebruik van die voertuig in die Bylae AS hPRIVAATv AANGEDUI WORD MAG SODANIGE voertuig vir sosiale,
huishoudelike en plesierdoeleindes gebruik word. Die voertuig mag ook vir jou professie en ritte tussen
jou plek van verblyf en jou permanente werksplek gebruik word. Dit mag ook, maar slegs in uitsonderlike
gevalle, vir besigheids-, handels- en beroepsdoeleindes gebruik word. As jy egter jou voertuig gereeld vir
besigheid, handel of jou beroep gebruik, byvoorbeeld een of twee maal elke week, is dit nie onder die
Privaat gebruiksklas gedek nie.

1.2

BESIGHEID
As die gebruik van die voertuig in die Bylae AS hBESIGHEIDv AANGEDUI WORD MAG DIE voertuig vir sosiale,
huishoudelike, plesier-, besigheids-, handels- en beroepsdoeleindes gebruik word.

1.3

BOERDERY
As die gebruik van die voertuig in die Bylae AS hBOERDERYv AANGEDUI WORD MAG DIE voertuig vir sosiale,
huishoudelike en plesierdoeleindes, en vir boerdery gebruik word.

Hierdie polis dek nie die volgende gebruike van die voertuig onder enige Gebruiksklas nie:
s
VERHURING
s
VERVOER VAN PASSASIERS WAT HUURGELD OF REISGELD BETAAL BEHALWE AS N voertuig gedeel word om
BRANDSTOF TE BESPAAR 
s
BESTUURSLESSE TEEN BETALING
s
DIE SLEEP VAN N ANDER VOERTUIG TEEN VERGOEDING
s
WEDRENNE ENIGE PLEK
s
OP N RESIESBAAN RENBAAN OF TOETSBAAN
s
SNELHEIDSTOETSE EN SPOEDTOETSE OP ENIGE PLEK
s
TYDRENNE OF KOMPETISIES WAARIN TYD N FAKTOR IS
s
DIE VERVOER VAN PLOFSTOWWE GEVAARLIKE STOWWEMATERIALE WAT TOESTEMMING OF PERMITTE VAN
owerhede benodig;
s
DIE VERVOER VAN MEER PASSASIERS OF GEWIG AS WAARVOOR DIE voertuig gelisensieer of ontwerp is om te dra;
s
WANNEER DIT BUITE DIE lande, soos aangedui, is;
s
WANNEER DIT IN DIE BESIT BEWARING OF BEHEER VAN N LID VAN DIE MOTORHANDEL IS BEHALWE VIR
instandhoudings- of hersteldoeleindes;
s
AS DIE voertuig ’n woonwa of sleepwa is, die gebruik daarvan vir besigheid, handel of beroep of die
vervoer van passasiers.

2. ONVERKRYGBARE ONDERDELE
As ’n onderdeel wat na verlies of skade plaasgevind het nodig is om die voertuig te herstel, nie as ’n standaardPASKLAAR ONDERDEEL IN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA BESKIKBAAR IS NIE BETAAL ons ’n bedrag gelykstaande aan die
waarde van die onderdeel ten tye van die gebeurtenis. Die waarde van die onderdeel word bepaal volgens die prys
wat in die mees onlangse katalogus of pryslys vir die voertuig gegee word.
Die voertuig moet die onderwerp van ’n geldige eis wees. Die bedrag sluit die redelike koste in om die onderdeel te
VERVOER BEHALWE LUGVERVOER 

OMSKRYWINGS
hjy/jouv
hvoertuigv

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae van hierdie polis aangedui word en jou gade.
n BETEKEN N motor, ligte aﬂeweringsvoertuig, sleepwa, woonwa of motorﬁets wat in die Bylae beskryf word, insluitende die
standaard gereedskap, toebehore en onderdele daarin of daarop, asook ander ekstra toebehore en onderdele van die
voertuig terwyl dit daaraan geheg is.
hmotorv
n BETEKEN N PRIVAAT TIPE MOTORKAR INSLUITENDE STASIEWAENS MINIBUSSE SELFAANGEDREWE WOONWAENS EN SOORTGELYKE
voertuie WAT ONTWERP IS OM  MENSE OF MINDER INSLUITENDE DIE BESTUURDER TE VERVOER EN MET N BRUTO VOERTUIG
massa van hoogstens 3 500 kg.
“ligte aﬂeweringsvoertuig” n BETEKEN N LIGTE AmEWERINGSVOERTUIg INSLUITENDE N PANEELWA OF DUBBELKAJUITBAKKIE MET N BRUTO VOERTUIGMASSA VAN
hoogstens 3 500 kg.
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3. BELANGE VAN ’N TITELHOUER
As ’n geldige eis ontstaan en ons word in kennis gestel dat die voertuig die onderwerp van ’n kredietooreenkoms is,
SOOS OMSKRYF IN DIE .ASIONALE +REDIETWET  7ET  VAN  STEM jy toe dat ons die titelhouer wat in die
ooreenkoms aangedui word betaal tot hoogstens die uitstaande bedrag, beperk tot die waarde van die voertuig soos
genoem in die Bylae. As die uitstaande bedrag minder is as die waarde van die voertuig, soos genoem in die Bylae,
betaal ons die verskil aan jou.

4. VEILIGHEIDSMAATREËLS
4.1

BEVEILIGINGSTOESTEL
As ’n beveiligingstoestel vereis word, soos beskryf in die Bylae vir die voertuig, word verlies van of skade
aan die voertuig na diefstal slegs gedek indien die volgende voorwaardes nagekom is:
4.1.1 die vereiste beveiligingstoestel is in of op die voertuig GEÕNSTALLEER
4.1.2 die vereiste beveiligingstoestel is in werkende toestand;
4.1.3 die vereiste beveiligingstoestel is geaktiveer of in werking gestel wanneer die voertuig onbewaak
gelaat word.

4.2

OPSPORINGSTOESTEL
As ’n opsporingstoestel vereis word, soos beskryf in die Bylae vir die voertuig, is verlies van of skade
aan die voertuig na diefstal, kaping of poging tot diefstal of kaping slegs gedek indien die volgende
voorwaardes nagekom is:
4.2.1 die vereiste opsporingstoestel is in of op die voertuig GEÕNSTALLEER
4.2.2 jy en die verskaffer van die opsporingstoestel het ’n regsgeldige kontrak gesluit, die kontrak is van
krag en die maandelikse fooi is ten tye van diefstal, kaping of poging tot diefstal of kaping ten
volle betaal;
4.2.3 die vereiste opsporingstoestel is ten tye van diefstal, kaping of poging tot diefstal of kaping
geaktiveer en in werking;
4.2.4 die diefstal of kaping is dadelik aan die verskaffer van die vereiste opsporingstoestel gerapporteer;
4.2.5 die vereiste opsporingstoestel is óf selftoetsend óf jy het gereël dat dit ten minste elke ses
maande getoets word.

HIERDIE AFDELING DEK NIE DIE VOLGENDE NIE
1. VOERTUIG VERLIES OF SKADE
Geen van die volgende word gedek nie, tensy andersins in die Bylae genoem:
1.1

meganiese, elektriese of elektroniese onklaarraking, weiering of brekasie, asook enige gevolglike verlies
van of skade aan enige ander meganiese, elektriese of elektroniese komponente wat voortspruit uit
gemelde onklaarraking, weiering of brekasie;

n BETEKEN N voertuig BEHALWE N woonwa WAT NIE SELFAANGEDREWE IS NIE EN WAT ONTWERP OF AANGEPAS IS OM DEUR N
selfaangedrewe voertuig gesleep te word.
hwoonwav
n BETEKEN N voertuig wat nie selfaangedrewe is nie en wat ontwerp of aangepas is om deur ’n selfaangedrewe voertuig gesleep
te word.
“motorﬁets”
n BETEKEN N MOTORlETS BROMPONIE KRAGMOTORlETS OF VIERWIELMOTORlETS
hrybewysv
n BETEKEN N GELDIGE RYBEWYS OOREENKOMSTIG DIE WETGEWING VAN TOEPASSING IN DIE BETROKKE GEBIED WAAR DIE voertuig ten tye van
verlies of skade gebruik word. As ’n persoon leer bestuur, moet die persoon aan die wetgewing ten opsigte van leerlingbestuurders voldoen.
hvoertuig deel” n BETEKEN DIE VERVOER VAN PASSASIERS INSLUITENDE DIE VERVOER VAN LEERDERS VIR SOSIALE REDES EN VIR PENDEL NA EN VAN WERK IN
voertuie wat nie vir pendeldoeleindes geregistreer of gelisensieer is nie.
hlandev
n BETEKEN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA .AMIBIÑ ,ESOTHO "OTSWANA 3WAZILAND :IMBABWE -ALAWI EN -OSAMBIEK
“sleepwa”
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1.2

waardevermindering hetsy as gevolg van herstelwerk of andersins;

1.3

GELEIDELIKE SKADE SOOS SLYTASIE ROES MUF KORROSIE EN VERROTTING 

1.4

skade aan bande deur die gebruik van remme of deur lekkasie, snye of barste wat deur pad gevare
veroorsaak word;

1.5

skade aan die veerstelsel as gevolg van ongelyke paaie of ander oppervlaktes of as gevolg van botsing
met sulke ongelykhede;

1.6

skade aan die voertuig wat regstreeks ontstaan omdat die voertuig nie padwaardig is nie;

1.7

verlies of skade wat ontstaan uit of wat verband hou met enige ruiltransaksie, kontant- of
kredietverkoop transaksie, insluitende diefstal deur middel van valse voorwendsel en bedrog.

2. VOERTUIG AANSPREEKLIKHEID
Geen van die volgende word gedek nie, tensy andersins in die Bylae genoem:
2.1

die bedrag van enige vergoeding wat ingevolge enige verpligte motorversekeringswetgewing
betaalbaar is;

2.2

jou REGSAANSPREEKLIKHEID WAT ONTSTAAN UIT DIE GEBRUIK VAN GEREEDSKAP OF TOERUSTING INSLUITENDE ENIGE
MASJINERIE WAT AAN DIE voertuig vasgeheg is;

2.3

die dood van of liggaamlike besering aan enige persoon in jou diens, as die dood of liggaamlike besering
in die loop van die diens ontstaan;

2.4

die dood van of liggaamlike besering aan enige lid van dieselfde huishouding as jy;

2.5

skade aan eiendom wat aan jou behoort of deur jou in trust gehou word of wat onder jou toesig of
beheer is;

2.6

skade aan eiendom wat deur ’n voertuig vervoer word, of daarop of daarvan afgelaai word;

2.7

regskostes en -uitgawes aangegaan na die datum waarop ons die volle bedrag van ’n eis, of ’n mindere
bedrag waarvoor die eis geskik kan word, of die maksimum bedrag waarvoor ons vir ’n eis aanspreeklik
is, betaal het of aangebied het om dit te betaal;

2.8

die dood van of liggaamlike besering aan enige persoon wat ten tye van die gebeurtenis in of op ’n
woonwa, sleepwa, motorﬁets of ligte aﬂeweringsvoertuig behalwe in die bestuurderskajuit van die ligte
aﬂeweringsvoertuig vervoer word;

2.9

die dood van of liggaamlike besering aan enige persoon wat ten tye van die gebeurtenis vervoer word
in of op ’n voertuig wat gesleep word;

2.10 aanspreeklikheid wat direk voortspruit uit die onpadwaardigheid van die voertuig.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv
hvoertuigv

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae van hierdie polis aangedui word en jou gade.
n BETEKEN N motor, ligte aﬂeweringsvoertuig, sleepwa, woonwa of motorﬁets wat in die Bylae beskryf word, insluitende die
standaard gereedskap, toebehore en onderdele daarin of daarop, asook ander ekstra toebehore en onderdele van die
voertuig terwyl dit daaraan geheg is.
hmotorv
n BETEKEN N PRIVAAT TIPE MOTORKAR INSLUITENDE STASIEWAENS MINIBUSSE SELFAANGEDREWE WOONWAENS EN SOORTGELYKE
voertuie WAT ONTWERP IS OM  MENSE OF MINDER INSLUITENDE DIE BESTUURDER TE VERVOER EN MET N BRUTO VOERTUIG
massa van hoogstens 3 500 kg.
“ligte aﬂeweringsvoertuig” n BETEKEN N LIGTE AmEWERINGSVOERTUIg INSLUITENDE N PANEELWA OF DUBBELKAJUITBAKKIE MET N BRUTO VOERTUIGMASSA VAN
hoogstens 3 500 kg.
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3. VOERTUIG VERLIES OF SKADE EN AANSPREEKLIKHEID
Geen van die volgende word gedek nie:
3.1

gebruik van die voertuig vir ’n doel wat nie in die gebruiksklas beskryf word wat in die Bylae vir daardie
spesiﬁeke voertuig aangedui word nie;

3.2

jou gebruik van die voertuig terwyl jy onder die invloed van bedwelmende drank of verdowingsmiddels is,
of jou bloed of asem alkohol-konsentrasie die wetlike perk oorskry;

3.3

gebruik van die voertuig deur ’n ander persoon met jou uitdruklike of stilswyende toestemming, wie
volgens jou wete onder die invloed van bedwelmende drank of verdowingsmiddels is of wie se bloed of
asem alkohol-konsentrasie die wetlike perk oorskry;

3.4

jou gebruik van die voertuig en jy het nie ’n rybewys om die voertuig te bestuur nie, ongeag waar die
voertuig bestuur word;

3.5

gebruik van die voertuig deur ’n ander persoon met jou uitdruklike of stilswyende goedkeuring en die
persoon het nie ’n rybewys om die voertuig te bestuur nie, ongeag waar die voertuig bestuur word.

n BETEKEN N voertuig BEHALWE N woonwa WAT NIE SELFAANGEDREWE IS NIE EN WAT ONTWERP OF AANGEPAS IS OM DEUR N
selfaangedrewe voertuig gesleep te word.
hwoonwav
n BETEKEN N voertuig wat nie selfaangedrewe is nie en wat ontwerp of aangepas is om deur ’n selfaangedrewe voertuig gesleep
te word.
“motorﬁets”
n BETEKEN N MOTORlETS BROMPONIE KRAGMOTORlETS OF VIERWIELMOTORlETS
hrybewysv
n BETEKEN N GELDIGE RYBEWYS OOREENKOMSTIG DIE WETGEWING VAN TOEPASSING IN DIE BETROKKE GEBIED WAAR DIE voertuig ten tye van
verlies of skade gebruik word. As ’n persoon leer bestuur, moet die persoon aan die wetgewing ten opsigte van leerlingbestuurders voldoen.
hvoertuig deel” n BETEKEN DIE VERVOER VAN PASSASIERS INSLUITENDE DIE VERVOER VAN LEERDERS VIR SOSIALE REDES EN VIR PENDEL NA EN VAN WERK IN
voertuie wat nie vir pendeldoeleindes geregistreer of gelisensieer is nie.
hlandev
n BETEKEN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA .AMIBIÑ ,ESOTHO "OTSWANA 3WAZILAND :IMBABWE -ALAWI EN -OSAMBIEK
“sleepwa”
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Ja. Dit ís ’n boot.
En hierdie is versekering.
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WATERVAARTUIE
BASIESE DEKKING
Verlies van of skade aan watervaartuie

1. OMVATTEND
Ons vergoed jou vir verlies van of skade aan die watervaartuig, soos in die Bylae genoem.

UITGEBREIDE BASIESE DEKKING
1. INSPEKSIE VAN DIE ROMP NADAT DIE WATERVAARTUIG GESTRAND,
GESINK OF GEBOTS HET
Ons vergoed jou vir die redelike koste wat jy aangaan om die romp van die watervaartuig vir moontlike skade as
gevolg van stranding, sinking of botsing te inspekteer.

2. KOSTE OM ’N VERLIES TE VERHOED
Ons vergoed jou vir die redelike koste wat jy aangaan om verlies of skade wat onder hierdie afdeling gedek word, te
verhoed of te verminder.

3. BESKERMINGSKOSTE
Ons vergoed jou vir die redelike koste vir die stoor, beskerming en verwydering van die watervaartuig na die naaste
hersteller as die watervaartuig as gevolg van verlies of skade wat onder hierdie afdeling gedek word, nie in werkende
toestand is nie.

4. AFLEWERING NA HERSTELWERK
Ons vergoed jou vir die redelike koste om die watervaartuig te laat aﬂewer by die adres waar jy dit normaalweg hou
nadat herstelwerk wat ons gemagtig het, afgehandel is.

5. BERGINGSKOSTE
Ons vergoed jou vir die redelike koste wat jy met ons SKRIFTELIKE TOESTEMMING AANGAAN VIR DIE BERGING UITLIGTING
VERWYDERING OF VERNIETIGING VAN DIE WRAK VAN DIE watervaartuig.

6. TERUGVINDINGSKOSTE
Ons vergoed jou vir die redelike koste wat jy met ons skriftelike toestemming aangaan, om die watervaartuig, na verlies
deur diefstal of kaping terug te kry.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME GENOEM IN DIE Bylae van hierdie polis asook jou gade.

hwatervaartuigv n BETEKEN DIE ROMP WAT NIE LANGER AS AGT METER IS NIE BINNEBOORDMOTORS ROER SKROEF SKUTTINGS VASMEERTOUE EN
-kettings, seile, rondhoute, maste, takelwerk en vaste uitrusting, toebehore en toerusting van ’n watervaartuig wat in die Bylae
genoem word.
hlandev
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GERIEFLIKHEIDSVOORDELE
1. PASSASIERS SE MEDIESE UITGAWES (behalwe lede van jou gesin)
As die watervaartuig gesink of gebots het, vergoed ons jou as jy mediese uitgawes moet aangaan en betaal vir
toevallige liggaamlike beserings wat opgedoen is. Die passasier mag nie ’n gesinslid wees wat normaalweg by jou
woon nie. Die mediese uitgawes mag nie van ander versekering of fasiliteit verhaal kan word nie.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

2. NOODHERSTELWERK NA VERLIES OF SKADE
Ons vergoed jou vir noodherstelwerk as die watervaartuig die onderwerp van ’n geldige eis onder hierdie afdeling is.
Ons vergoed jou slegs vir die herstelwerk wat nodig is sodat jy jou reis kan voortsit.
Jy mag hierdie noodherstelwerk magtig sonder om eers ons toestemming te verkry. Die hersteller moet egter vir jou
’n volledige faktuur gee wat jy aan ons moet stuur.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

3. NOODKOSTE
Ons vergoed jou vir die koste van nooddienste waarvoor jy teenoor ’n openbare owerheid aanspreeklik is na verlies
van of skade aan die watervaartuig.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

4. NOODVERBLYF
Ons vergoed jou vir tot twee nagte se verblyf vir jou en enige passasiers wat saam met jou reis as jy nie die reis in die
watervaartuig kan voltooi nie na versekerde verlies of skade.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

5. PASSASIERS SE MEDIESE UITGAWES (jou gesinslede)
As die watervaartuig gesink of gebots het, vergoed ons jou as jy mediese uitgawes moet aangaan en betaal vir
toevallige liggaamlike beserings wat jou gesinslede wat normaalweg by jou woon, opgedoen het terwyl hulle passasiers
in die watervaartuig was. Die mediese uitgawes mag nie van ander versekering of fasiliteit verhaal kan word nie.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

6. TRAUMABEHANDELING
Ons vergoed jou vir die uitgawes vir traumabehandeling wat jy aangaan en waarvoor jy betaal as jy ’n kaping of poging
tot kaping van die watervaartuig beleef. Die traumabehandeling moet deur ’n geregistreerde professionele berader
gegee word. Die uitgawes mag nie van ander versekering of fasiliteit verhaal kan word nie.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME GENOEM IN DIE Bylae van hierdie polis asook jou gade.

hwatervaartuigv n BETEKEN DIE ROMP WAT NIE LANGER AS AGT METER IS NIE BINNEBOORDMOTORS ROER SKROEF SKUTTINGS VASMEERTOUE EN
-kettings, seile, rondhoute, maste, takelwerk en vaste uitrusting, toebehore en toerusting van ’n watervaartuig wat in die Bylae
genoem word.
hlandev

n BETEKEN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA EN .AMIBIÑ EN TOT  KILOMETER VANAF DIE KUSLYN VAN HIERDIE LANDE
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OPSIONELE DEKKING (slegs as dit in die Bylae as ingesluit
genoem word)
As ’n opskrif hieronder in die Bylae as ingesluit aangedui word, dek ons jou. As die opskrif nie as ingesluit aangedui word nie,
is jy nie daarvoor gedek nie.

1. BUITEBOORDMOTORS
Ons vergoed jou vir die verlies van of skade aan buiteboordmotors wat in die Bylae genoem word.

2. GESPESIFISEERDE TOEBEHORE (soos waterski’s en elektroniese toerusting)
Ons vergoed jou vir die verlies van of skade aan die watervaartuig se toebehore wat in die Bylae beskryf word.

WATERVAARTUIGAANSPREEKLIKHEID
1. VERGOEDINGSPERK
Ons vergoed jou vir bedrae waarvoor jy wettig teenoor ’n derde party aanspreeklik is as gevolg van ’n gebeurtenis
wat in verband met jou gebruik van die watervaartuig of die sleep van ’n gestrande watervaartuig gebeur of ontstaan.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag in die Bylae genoem. Die perk sluit alle koste en uitgawes in wat ons
aangegaan het en waarvoor ons vooraf skriftelike toestemming gegee het.

2. PASSASIERSAANSPREEKLIKHEID
Ons vergoed jou vir bedrae waarvoor jy wettig aanspreeklik is teenoor ’n persoon wat ten tye van die gebeurtenis in
of op die watervaartuig vervoer is.

3. AANSPREEKLIKHEID VAN WATER- OF VALSKERMSKIËRS
Ons vergoed jou vir bedrae waarvoor jy aanspreeklik is wat ‘n water- of valskermskiër as vergoeding moet
betaal weens ‘n gebeurtenis wat plaasvind of ontstaan terwyl die water- of valskermskiër gesleep word deur
die watervaartuig.
Ons is nie aanspreeklik nie:
3.1

indien die water- of valskermskiër op skadeloosstelling onder ‘n ander polis geregtig is;

3.2

vir toevallige dood van of liggaamlike besering aan of siekte van ‘n persoon wat ‘n lid van die water- of
valskermskiër se huishouding of gesin is of ‘n persoon in diens van die water- of valskermskiër indien die
dood, liggaamlike besering of siekte onstaan uit en/of in die loop van die diens;

3.3

vir toevallige ﬁsieke verlies van of skade aan eiendom wat behoort aan of in trust gehou word deur of
onder toesig of beheer is van of in bewaring is van die water- of valskermskiër of enige lid van die
water- of valskermskiër se huishouding of gesin of enige persoon in die water- of valskermskiër se diens;

3.4

indien die water- of valskermskiër nie die bepalings van hierdie polis nakom nie.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME GENOEM IN DIE Bylae van hierdie polis asook jou gade.

hwatervaartuigv n BETEKEN DIE ROMP WAT NIE LANGER AS AGT METER IS NIE BINNEBOORDMOTORS ROER SKROEF SKUTTINGS VASMEERTOUE EN
-kettings, seile, rondhoute, maste, takelwerk en vaste uitrusting, toebehore en toerusting van ’n watervaartuig wat in die Bylae
genoem word.
hlandev
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4. REGSAANSPREEKLIKHEID TEENOOR DERDE PARTY AS ’N ANDER
PERSOON AS JY DIE WATERVAARTUIG GEBRUIK
Ons vergoed enige persoon, anders as jy, vir bedrae wat enige derde party wetlik geregtig is om van hulle te eis en
wat gebeur of ontstaan uit hulle gebruik van die watervaartuig.
Hierdie regsaanspreeklik word slegs verleen as die ander persoon wat die watervaartuig gebruik aan al die volgende
voorwaardes voldoen:
4.1

die persoon voldoen aan die Algemene bepalings en voorwaardes van die polis en die bepalings en
voorwaardes van hierdie afdeling soverre hulle van toepassing mag wees;

4.2

die persoon het dit met jou uitdruklike toestemming gebruik;

4.3

die persoon is nie geregtig op vergoeding vir ’n derdeparty-eis ingevolge enige ander
versekeringspolis nie;

4.4

die persoon is nooit watervaartuigversekering of die voortsetting daarvan geweier nie.

5. VERTEENWOORDIGING/VERDEDIGING
Ons mag reël vir verteenwoordiging of verdediging wat die onderwerp van vergoeding onder hierdie afdeling is.
Dit sluit in:
5.1

verteenwoordiging by ’n geregtelike lykskouing of nadoodse ondersoek;

5.2

die verdediging van ’n aksie wat die oorsaak is van of verband hou met ’n gebeurtenis.

BEPALINGS EN VOORWAARDES
1. GEBRUIK
Die watervaartuig mag slegs vir sosiale, huishoudelike en plesierdoeleindes gebruik word.
Die polis dek nie die volgende gebruike van die watervaartuig nie:
s
RESIES VAN ENIGE AARD
s
SPOED OF ANDER WEDVAARTE VAN ENIGE AARD
s
KOMPETISIES INSLUITENDE REGATTAS
s
TOETSE VAN ENIGE AARD
s
SNELHEIDSTOETSE VAN ENIGE AARD
s
GEBRUIKE WAT N BESIGHEID HANDEL OF BEROEP BEHELS
s
VERHURING
s
VERVOER VAN PASSASIERS TEEN VERGOEDING
s
GEBRUIK OP N PLEK BUITE DIE lande.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME GENOEM IN DIE Bylae van hierdie polis asook jou gade.

hwatervaartuigv n BETEKEN DIE ROMP WAT NIE LANGER AS AGT METER IS NIE BINNEBOORDMOTORS ROER SKROEF SKUTTINGS VASMEERTOUE EN
-kettings, seile, rondhoute, maste, takelwerk en vaste uitrusting, toebehore en toerusting van ’n watervaartuig wat in die Bylae
genoem word.
hlandev
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2. ONVERKRYGBARE ONDERDELE
As ’n onderdeel wat nodig is om die watervaartuig te herstel nadat verlies of skade plaasgevind het, nie as ’n
STANDAARD PASKLAAR ONDERDEEL IN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA BESKIKBAAR IS NIE BETAAL ons ’n bedrag gelykstaande
aan die waarde van die onderdeel ten tye van die gebeurtenis. Die waarde van die onderdeel word bepaal volgens
die prys wat in die mees onlangse katalogus of pryslys van die watervaartuig gegee word.
$IE BEDRAG SLUIT DIE REDELIKE KOSTE IN OM DIE ONDERDEEL TE VERVOER BEHALWE LUGVERVOER 

3. BELANGE VAN ’N TITELHOUER
As ’n geldige eis ontstaan en ons word in kennis gestel dat die watervaartuig die onderwerp van ’n kredietooreenkoms
IS SOOS OMSKRYF IN DIE .ASIONALE +REDIETWET 7ET  VAN  STEM jy toe dat ons die titelhouer wat in die
ooreenkoms aangedui word betaal tot hoogstens die uitstaande bedrag. Die meeste wat ons betaal is die koste om
die watervaartuig te vervang as dit nie ouer as vyf jaar is nie, of die markwaarde daarvan as dit ouer as vyf jaar is, tot
hoogstens die uitstaande bedrag in die Kredietooreenkoms. Enige bykomende betaalbare bedrag word aan jou betaal.

4. SKADELOOSSTELLINGSBASIS
4.1

As die watervaartuig nie ouer as vyf jaar is nie, is die basis vir ons vergoeding die koste om die
watervaartuig of deel daarvan met soortgelyke nuwe eiendom te vervang.

4.2

As die watervaartuig ouer as vyf jaar is, is die basis vir ons vergoeding die koste om die watervaartuig of
deel daarvan tot hoogstens sy redelike markwaarde te vervang. Dit word bepaal deur markwaarde
kwotasies by twee gekwaliﬁseerde watervaartuighandelaars te kry.

4.3

Ons vergoeding vir seile, beskermende oortreksels, opgestelde takelwerk, buiteboordmotors,
binneboordmotors en batterye is die koste om sulke items tot hoogstens hulle redelike markwaarde
te vervang.

5. VERGOEDINGSPERK
Indien ons besluit dat die nie ekonomies is om die watervaartuig te herstel nie, is ons vergoeding beperk tot die
vergoedingsperk soos in die Bylae genoem.

6. EWEREDIGHEID
6.1

As die watervaartuig ten tye van verlies of skade nie ouer as vyf jaar is nie en ons bereken dat die bedrag
wat nodig is om die watervaartuig BEHALWE DIE SEILE BESKERMENDE OORTREKSELS OPGESTELDE TAKELWERK
BUITEBOORD MOTORS BINNEBOORDMOTORS EN BATTERYE DEUR N SOORTGELYKE NUWE watervaartuig te vervang,
meer is as die versekerde bedrag daarvoor, betaal ons jou nie die volle bedrag van die verlies of skade
nie. Jy word as jou eie versekeraar beskou vir die verskil tussen die versekerde bedrag en die bedrag wat
nodig is om die watervaartuig te vervang. Jy is dus verantwoordelik vir ’n eweredige deel van die verlies
of skade.

6.2

As die watervaartuig ten tye van verlies of skade ouer as vyf jaar is en ons bereken dat die bedrag wat
nodig is om die watervaartuig deur ’n soortgelyke watervaartuig BEHALWE DIE SEILE BESKERMENDE
OORTREKSELS OPGESTELDE TAKELWERK BUITEBOORDMOTORS BINNEBOORDMOTORS EN BATTERYE TE VERVANG MEER
is as die versekerde bedrag daarvoor, betaal ons jou nie die volle bedrag van die verlies of skade nie. Jy
word as jou eie versekeraar beskou vir die verskil tussen die versekerde bedrag en die bedrag wat nodig
is om die watervaartuig te vervang. Jy is dus verantwoordelik vir ’n eweredige deel van die verlies of skade.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME GENOEM IN DIE Bylae van hierdie polis asook jou gade.

hwatervaartuigv n BETEKEN DIE ROMP WAT NIE LANGER AS AGT METER IS NIE BINNEBOORDMOTORS ROER SKROEF SKUTTINGS VASMEERTOUE EN
-kettings, seile, rondhoute, maste, takelwerk en vaste uitrusting, toebehore en toerusting van ’n watervaartuig wat in die Bylae
genoem word.
hlandev
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Kom ons neem aan dat jy vir R100 000 verseker is, maar die vervangingswaarde van jou watervaartuig is
R200 000. Dit beteken dat jy slegs vir die helfte van die vervangingswaarde verseker is. Jy moet self die
ander helfte dek. As jy byvoorbeeld ’n verlies van R50 000 het, betaal ons slegs die helfte van hierdie
bedrag, dit wil sê R25 000. Dit word so bereken:
Verseker vir
Vervangingswaarde
Eis

R100 000
R200 000
R 50 000

Berekening: Onderversekering

R 50 000
1

x R100 000
R200 000

Ons betaal jou slegs R25 000.
Hierdie voorwaarde geld afsonderlik vir elke item in die Bylae.

HIERDIE AFDELING DEK NIE DIE VOLGENDE NIE
1. WATERVAARTUIG VERLIES OF SKADE
Geen van die volgende tipes verlies of skade word gedek nie:
1.1

diefstal of poging tot diefstal van die watervaartuig se vaste uitrusting, toebehore, toerusting of
buiteboordmotors wat nie behoorlik aan die watervaartuig vasgebout is nie:
s AS DIE watervaartuig onbewaak gelaat word;
s VANUIT HUISHOUDELIKE BUITEGEBOUE WAT NIE DIREKTE TOEGANG TOT N PRIVAAT WONING VERLEEN NIE
s VANUIT N ANDER BERGINGSPLEK

1.2

jetski’s of watermotorﬁetse wat in die ope of op ’n sleepwa onbewaak gelaat word;

1.3

buiteboordmotors wat nie behoorlik met kettings aan die watervaartuig vasgemaak of vasgebout is nie
en wat afval of oorboord val;

1.4

meganiese, elektriese of elektroniese onklaarraking, weiering of brekasie, asook enige gevolglike verlies
van of skade aan enige ander meganiese, elektriese of elektroniese komponente wat voortspruit uit
gemelde onklaarraking, weiering of brekasie;

1.5

OORSAKE WAT GELEIDELIK INWERK SOOS SLYTASIE ROES MUF KORROSIE EN VERROTTING 

1.6

skrape, kneusing of duike wat tydens vervoer, oplaai of aﬂaai ontstaan;

1.7

VEROORSAAK DEUR ONGEDIERTES OF PESTE SOOS KNAAGDIERE MIERE EN MOTTE 

1.8

veroorsaak deur skoonmaak, herstel of opknapping van enige aard of manier;

1.9

veroorsaak deur ‘n latente defek in die watervaartuig se ontwerp of konstruksie;

1.10 seile en beskermende oortreksels wat deur die wind geskeur word of weggewaai word terwyl dit
gehys word;

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME GENOEM IN DIE Bylae van hierdie polis asook jou gade.

hwatervaartuigv n BETEKEN DIE ROMP WAT NIE LANGER AS AGT METER IS NIE BINNEBOORDMOTORS ROER SKROEF SKUTTINGS VASMEERTOUE EN
-kettings, seile, rondhoute, maste, takelwerk en vaste uitrusting, toebehore en toerusting van ’n watervaartuig wat in die Bylae
genoem word.
hlandev
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1.11 wat ontstaan omdat die watervaartuig NIE SEEWAARDIG IS NIE NIE VEILIG OP WATER GEBRUIK KAN WORD NIE 
1.12 waardevermindering hetsy as gevolg van herstelwerk of andersins;
1.13 uit of wat verband hou met ’n ruil-, kontant- of kredietverkooptransaksie, ingesluit diefstal deur middel
van valse voorwendsels en bedrog.

2. WATERVAARTUIGAANSPREEKLIKHEID
Geen van die volgende word gedek nie:
2.1

regskostes en -uitgawes aangegaan na die datum waarop ons ’n eis deur ’n derde party geskik het of
aangebied het om dit te skik:
s TOT DIE PERK VAN HIERDIE DEEL VAN DIE afdeling; of
s VIR BEDRAE WAT VOLGENS ons die derdeparty-eis skik;

2.2

koste of uitgawes as gevolg van:
2.2.1 advies of behandeling, uitgesonder noodhulp, wat jy of ’n persoon wat namens jou optree
toegedien of beskikbaar gestel het; of
2.2.2 eise wat onder ’n ander afdeling van hierdie polis of van ’n ander polis verhaalbaar is, of jy geëis
het of nie;

2.3

aanspreeklikheid as ‘n gevolg van die watervaartuig WAT NIE SEEWAARDIG IS NIE NIE VEILIG OP WATER GEBRUIK
KAN WORD NIE 

2.4

aanspreeklikheid wat voortspruit uit die vervoer van die watervaartuig per pad.

3. WATERVAARTUIG VERLIES, -SKADE EN -AANSPREEKLIKHEID
Geen van die volgende word gedek nie:
3.1

gebruik van die watervaartuig vir ’n ander doel as wat in die Bylae genoem word;

3.2

as die watervaartuig gestuur word deur ’n persoon wat nie ’n geldige skipperlisensie het wat ingevolge
toepaslike skeepswetgewing vereis word nie of wat nie die toepaslike wetgewing vir gebruik van die
watervaartuig, nakom nie;

3.3

die volgende items as hulle nie voldoende beskerm word teen water en die natuurelemente waaraan
die watervaartuig normaalweg blootgestel word nie:
s KLERASIE OF PERSOONLIKE BESITTINGS WAT AAN ENIGIEMAND BEHOORT
s TOERUSTING VAN ENIGE AARD
s SPORT OF ONTSPANNINGSTOERUSTING
s VEILIGHEIDS EN MEDIESE VOORRADE
s watervaartuig items wat nie aan die watervaartuig vasgeheg is nie, en
s ELEKTRONIESE EN MEGANIESE TOERUSTING

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME GENOEM IN DIE Bylae van hierdie polis asook jou gade.

hwatervaartuigv n BETEKEN DIE ROMP WAT NIE LANGER AS AGT METER IS NIE BINNEBOORDMOTORS ROER SKROEF SKUTTINGS VASMEERTOUE EN
-kettings, seile, rondhoute, maste, takelwerk en vaste uitrusting, toebehore en toerusting van ’n watervaartuig wat in die Bylae
genoem word.
hlandev
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OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME GENOEM IN DIE Bylae van hierdie polis asook jou gade.

hwatervaartuigv n BETEKEN DIE ROMP WAT NIE LANGER AS AGT METER IS NIE BINNEBOORDMOTORS ROER SKROEF SKUTTINGS VASMEERTOUE EN
-kettings, seile, rondhoute, maste, takelwerk en vaste uitrusting, toebehore en toerusting van ’n watervaartuig wat in die Bylae
genoem word.
hlandev

n BETEKEN DIE 2EPUBLIEK VAN 3UID !FRIKA EN .AMIBIÑ EN TOT  KILOMETER VANAF DIE KUSLYN VAN HIERDIE LANDE
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VERSEKERING VIR

Ja. Dit ís ’n weegskaal.
En hierdie is versekering.
Eenvoudige, verstaanbare, duidelike versekering.
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PERSOONLIKE
REGSAANSPREEKLIKHEID
BASIESE DEKKING
1. PERSOONLIKE REGSAANSPREEKLIKHEID
Ons vergoed jou vir jou regsaanspreeklikheid vir:
1.1

’n persoon se toevallige dood, liggaamlike besering of siekte;

1.2

toevallige ﬁsiese verlies van of skade aan die tasbare eiendom van ’n persoon.

Ons betaal die vergoeding ongeag waar in die wêreld die gebeurtenis plaasvind.
Ons vergoeding sluit alle regskoste en ander koste in wat ons aangaan en kostes en uitgawes wat jy aangaan en
waarvoor ons skriftelike toestemming gegee het.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word vir ’n enkele eis, ’n reeks eise wat uit dieselfde
gebeurtenis ontstaan, of alle gebeurtenisse wat gedurende die termyn van die polis plaasvind.

2. PERSOONLIKE REGSAANSPREEKLIKHEID VIR ONREGMATIGE
INHEGTENISNEMING
Ons vergoed jou vir jou regsaanspreeklikheid teenoor ’n persoon weens die onregmatige inhegtenisneming of
deursoeking van so ’n persoon, ingesluit aanranding wat daarmee verband hou.
Die vergoeding sluit alle regskoste en ander koste in waartoe ons skriftelik instem.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word vir ’n enkele eis, reeks eise wat uit dieselfde
gebeurtenis ontstaan, of alle gebeurtenisse wat gedurende die termyn van die polis plaasvind.

3. KREDIETKAARTE, KOOPKAARTE EN SIM-KAARTE (soos ’n kaart vir gebruik in
sellulêre kommunikasietoestelle)
Ons vergoed jou vir jou regsaanspreeklikheid as gevolg van die onregmatige gebruik van jou kredietkaarte, koopkaarte
of SIM-kaarte deur ’n persoon wat nie aan jou verwant is nie. Om vergoeding te ontvang, moes ’n geregistreerde
ﬁnansiële diensverskaffer, handelaar of selfoondiensverskaffer die kredietkaarte, koopkaarte of SIM-kaarte amptelik in
jou naam uitgereik het en moes jy al die bepalings van die uitgereikte kaarte nagekom het.
Die vergoeding sluit alle regskoste en ander koste in waartoe ons skriftelik instem.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae genoem word, insluitende jou gade en lede van jou of jou gade se gesin, wat normaalweg by
jou woon.

hn persoonv

n BETEKEN MENSE WAT NIE AAN jou verwant is nie en mense wat nie ten tye van die gebeurtenis in jou diens is nie. Dit kan egter
mense insluit wat normaalweg by jou woon.
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Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word vir ’n enkele eis reeks eise wat uit dieselfde
gebeurtenis ontstaan, of alle gebeurtenisse wat gedurende die termyn van die polis plaasvind.

4. KOLHOU
Ons vergoed jou vir die bedrag wat in die Bylae genoem word as jy ’n kolhou slaan terwyl jy as ’n amateur gholf
speel. Om die vergoeding te ontvang, moet jy die kolhou behaal terwyl jy op ’n geregistreerde gholfbaan onder die
erkende reëls van die spel gholf speel. Die sekretaris van die gholfklub waar jy die kolhou behaal het, moet die kolhou
skriftelik bevestig.

5. VOLTAL
Ons vergoed jou vir die bedrag wat in die Bylae genoem word as jy ’n voltal behaal terwyl jy as ’n amateur rolbal
speel. Om die vergoeding te ontvang, moet jy die voltal behaal terwyl jy rolbal speel in ’n amptelike kompetisie, deel
wees van ’n span van twee, drie of vier lede, op ’n geregistreerde rolbalbaan onder die erkende reëls van die spel en
al agt of nege rolballe moet in spel wees. Die sekretaris van die rolbalklub waar jy die voltal behaal het, moet dit
skriftelik bevestig. As meer as een persoon, soos omskryf onder jou (volgens die omskrywing in hierdie afdeling) ’n
voltal behaal, betaal ons slegs een keer vergoeding vir elke voltal.

6. PERSOONLIKE REGSAANSPREEKLIKHEID TEENOOR HUISHOUDELIKE
WERKNEMERS
Ons vergoed jou vir jou regsaanspreeklikheid as jou huishoudelike werknemer toevallig sterf of ’n liggaamlike besering
uit en in die loop van hulle diens opdoen.
Die vergoeding sluit alle regskoste en ander koste in waarvoor ons skriftelike toestemming gegee het.
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word vir ’n enkele eis, ’n reeks eise wat uit dieselfde
gebeurtenis ontstaan, of alle gebeurtenisse wat gedurende die termyn van die polis plaasvind.
Uitsondering 12 hieronder geld nie vir hierdie vergoeding nie.

7. HUURDERSAANSPREEKLIKHEID
Ons vergoed jou vir jou regsaanspreeklikheid vir bedrae wat jy as huurder van ’n gebou as vergoeding aan die eienaar
van die gebou moet betaal as gevolg van verlies van of skade aan die geboue en/of die vaste of los toebehore
daarvan, wat regstreeks veroorsaak word deur:
7.1

storm, water, hael of sneeu;

7.2

diefstal of poging tot diefstal;

7.3

brand of ontplofﬁng;

7.4

brekasie van glas, spieëls of sanitêre ware, maar uitgesluit afsplintering, skrape of ontsiering;

7.5

skade aan die toevoer verbindings tussen die openbare toevoer en die geboue;

7.6

botsing deur diere of voertuie;

7.7

verlies van of skade aan sleutels, slotte of afstandbeheerkontroles.

Die vergoeding sluit alle regskoste en ander koste in waarvoor ons skriftelike toestemming gegee het.

OMSKRYWINGS
“jy/jou”

– beteken die name wat in die Bylae genoem word, insluitende jou gade en lede van jou of jou gade se gesin, wat normaalweg by
jou woon.

“’n persoon”

– beteken mense wat nie aan jou verwant is nie en mense wat nie ten tye van die gebeurtenis in jou diens is nie. Dit kan egter
mense insluit wat normaalweg by jou woon.
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Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word vir ’n enkele eis, ’n reeks eise wat uit dieselfde
gebeurtenis ontstaan, of alle gebeurtenisse wat gedurende die termyn van die polis plaasvind.
Uitsondering 11 hieronder geld nie vir hierdie vergoeding nie.

8. SEKURITEITSMAATSKAPPYE
Ons vergoed jou vir jou regsaanspreeklikheid teenoor ’n persoon vir bedrae wat jy as vergoeding moet betaal ingevolge
’n skriftelike kontrak met ’n sekuriteitsmaatskappy of gewapendereaksie-diens vir eiendom wat onder die afdelings
h(UISINHOUDv EN h'EBOUEv VAN HIERDIE POLIS GEDEK WORD

HIERDIE AFDELING DEK NIE DIE VOLGENDE NIE
Tensy dit spesiﬁek anders in die Bylae genoem word; vergoed ons jou nie vir regsaanspreeklikheid wat met die volgende
verband hou nie:
1.

regskoste en -uitgawes aangegaan na die datum waarop ons ’n eis geskik het of aangebied het om die volgende
te betaal:
1.1

die volle bedrag van die eis; of

1.2

’n laer bedrag waarvoor die eis na ons mening geskik kan word; of

1.3

die maksimum bedrag waarvoor ons aanspreeklik is.

2.

jou besigheid, handel of beroep. Hierdie uitsondering geld nie vir die opsionele Bed-en-Ontbyt uitbreiding van die
h(UISINHOUDv AFDELING VAN DIE HIERDIE POLIS NIE

3.

jou eienaarskap, besit of okkupasie van grond, geboue of strukture. Hierdie uitsondering geld nie as die eiendom ’n
gebou of struktuur is en die inhoud of gebou onder hierdie polis gedek word nie;

4.

enige bou aktiwiteite;

5.

trilling of die verwydering of verswakking van of steuring aan die stut van grond, geboue of eiendom;

6.

DIE EIENAARSKAP BESIT GEBRUIK OF HANTERING VAN VOERTUIE INGESLUIT SLEEPWAENS EN WOONWAENS WATERVAARTUIE
lugvaartuie of ander lugtoestelle;

7.

DIE EIENAARSKAP BESIT GEBRUIK OF HANTERING VAN VUURWAPENS WINDBUKSE OF DIERE BEHALWE HUISDIERE 

8.

boetes, strawwe of bestraffende skadevergoeding;

9.

’n oorsaak wat geleidelik inwerk en nie uit ’n skielike en identiﬁseerbare gebeurtenis ontstaan nie;

10. as jy of jou regsverteenwoordiger nie die bepalings van hierdie polis nakom nie;
11. toevallige verlies van of skade aan eiendom wat jy of ’n persoon in jou diens besit, huur, leen, in trust hou, oor
toesig hou of beheer, of bewaar;
12. jou of ’n persoon in jou diens se toevallige dood of liggaamlike besering of siekte as die aanspreeklikheid uit hulle
diens ontstaan.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae genoem word, insluitende jou gade en lede van jou of jou gade se gesin, wat normaalweg by
jou woon.

hn persoonv

n BETEKEN MENSE WAT NIE AAN jou verwant is nie en mense wat nie ten tye van die gebeurtenis in jou diens is nie. Dit kan egter
mense insluit wat normaalweg by jou woon.
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UITGEBREIDE
PERSOONLIKE
REGSAANSPREEKLIKHEID
BASIESE DEKKING
1. UITGEBREIDE PERSOONLIKE REGSAANSPREEKLIKHEID
Ons vergoed jou vir jou regsaanspreeklikheid vir bedrae wat jy as vergoeding moet betaal as gevolg van:
1.1

enige gebeurtenis wat gedurende die geldigheid van hierdie afdeling enige plek in die wêreld plaasvind:
1.1.1 waarvoor aanspreeklikheid nie in die onderliggende polis ingesluit is nie; en
1.1.2 waarvoor die vergoedingsperk, insluitende koste en uitgawes, van die onderliggende polis
oorskry word. Ons betaal slegs vergoeding bo die volgende perke:
s 2   VIR DIE AFDELING 0ERSOONLIKE 2EGSAANSPREEKLIKHEID
s 2   VIR DIE AFDELING 6OERTUIGAANSPREEKLIKHEID
s 2   VIR DIE AFDELING 7ATERVAARTUIG AANSPREEKLIKHEID

1.2

ons vergoed jou vir jou regskostes en -uitgawes wat:
1.2.1 ’n eiser van jou kan verhaal vir ’n geldige eis onder hierdie afdeling;
1.2.2 jy met ons vooraf skriftelike toestemming aangaan.

BEPALINGS EN VOORWAARDES
1. ONDERLIGGENDE POLIS
Skadeloosstelling onder hierdie afdeling is onderhewig aan ’n geldige onderliggende polis wanneer die gebeurtenis
plaasvind. Die onderliggende polis moet die soort dekking verskaf waarvoor jy onder hierdie afdeling eis en jy moes die
voorwaardes van die onderliggende polis nagekom het.
As vergoeding onder hierdie afdeling verband hou met ’n gebeurtenis waar die vergoedingsperk, ingesluit
regskoste en -uitgawes, van die onderliggende polis oorskry word, moet die onderliggende versekeraar die volle
bedrag van die skadeloosstelling betaal het of onderneem het om dit te betaal.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae genoem word, ook jou gade en lede van jou of jou gade se gesin wat almal normaalweg
by jou woon.

honderliggende polisv n BETEKEN N BESTAANDE VERSEKERINGSPOLIS BY
s N GEREGISTREERDE 3UID !FRIKAANSE VERSEKERAAR ONDERLIGGENDE VERSEKERAAR WAT PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEID EIENAARS
van-eiendom aanspreeklikheid, huurdersaanspreeklikheid, motoraanspreeklikheid of watervaartuigaanspreeklikheid dek;
s ENIGE VERSEKERAAR ONDERLIGGENDE VERSEKERAAR IN DIE WÐRELD WAT MOTORAANSPREEKLIKHEID WATERVAARTUIGAANSPREEKLIKHEID
of eienaars-van-eiendoms aanspreeklikheid dek vir ’n motorvoertuig wat jy huur, bruikhuur of besit of vir ’n
watervaartuig of eiendom wat jy buite die Republiek van Suid-Afrika besit.
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2. VERGOEDINGSPERK
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word vir ’n enkele eis, ’n reeks eise wat uit
dieselfde gebeurtenis ontstaan, of alle gebeurtenisse wat gedurende die termyn van die polis plaasvind.

HIERDIE AFDELING DEK NIE DIE VOLGENDE NIE
Ons vergoed jou nie vir die volgende nie:

1. AANSPREEKLIKHEID IN VERBAND MET:
1.1

’n uitspraak, toekenning, betaling of skikking wat gemaak is in ’n land wat aan die wette van die Verenigde
State van Amerika of Kanada onderhewig is of aan ’n bevel wat op enige plek in die wêreld gemaak is
om die uitspraak, toekenning, betaling of skikking of deel daarvan uit te voer;

1.2

die beoefening van ’n besigheid, handel of beroep. Hierdie uitsluiting geld nie vir voertuigaanspreeklikheid
as die voertuig vir besigheids- of boerderygebruik verseker is nie of vir die opsionele Beperkte Bed-en/NTBYT UITBREIDING VAN DIE h(UISINHOUDv AFDELING VAN HIERDIE POLIS

1.3

jou verhuring van eiendom of ’n gedeelte daarvan. Hierdie uitsluiting geld nie as die eiendom ’n gebou
of struktuur is, insluitende die grond waarop dit geleë is, wat as ’n privaat woning gebruik word en wat
deur ’n onderliggende polis gedek word nie;

1.4

jou roekelose minagting van die moontlike gevolge van jou dade of versuim;

1.5

verlies van of skade aan eiendom wat deur ander versekering gedek word;

1.6

die eienaarskap, besit, gebruik of hantering van ’n lugvaartuig behalwe ’n model lugvaartuig of
’n hangsweeftuig;

1.7

verlies of skade wat ontstaan uit of wat verband hou met enige ruiltransaksie, kontant- of
kredietverkooptransaksie, insluitende diefstal deur middel van valse voorwendsel en bedrog;

1.8

-)6 MENSLIKE IMMUNITEITSGEBREKSVIRUS OF N VERWANTE SIEKTE INSLUITEND VIGS VERWORWE
IMMUNITEITSGEBREKSINDROOM OF ENIGE VERANDERINGE AmEIDINGS OF VARIASIES DAARVAN

1.9

voertuig- of watervaartuigaanspreeklikheid, tensy die aanspreeklikheid deur ’n onderliggende polis
skadeloos gestel is of waar die aanspreeklikheid deur die onderliggende polis uitgesluit is weens enige eis
wat plaasvind buite die grense van die lande wat deur die polis gedek word;

1.10 watervaartuigaanspreeklikheid as die totale lengte van die watervaartuig meer as agt meter is;
1.11 verlies van of skade aan ’n selfaangedrewe voertuig, sleepwa, woonwa, watervaartuig of lugvaartuig
onder jou toesig, bewaring of beheer;
1.12 ’n oneerlike, bedrieglike of kwaadwillige daad of dade van ﬁsieke aanranding of verleiding wat jy pleeg;
1.13 die betaling van ’n boete, straf of veelvuldige of bestraffende skadevergoeding;
1.14 enige skuld;

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae genoem word, ook jou gade en lede van jou of jou gade se gesin wat almal normaalweg
by jou woon.

honderliggende polisv n BETEKEN N BESTAANDE VERSEKERINGSPOLIS BY
s N GEREGISTREERDE 3UID !FRIKAANSE VERSEKERAAR ONDERLIGGENDE VERSEKERAAR WAT PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEID EIENAARS
van-eiendom aanspreeklikheid, huurdersaanspreeklikheid, motoraanspreeklikheid of watervaartuigaanspreeklikheid dek;
s ENIGE VERSEKERAAR ONDERLIGGENDE VERSEKERAAR IN DIE WÐRELD WAT MOTORAANSPREEKLIKHEID WATERVAARTUIGAANSPREEKLIKHEID
of eienaars-van-eiendoms aanspreeklikheid dek vir ’n motorvoertuig wat jy huur, bruikhuur of besit of vir ’n
watervaartuig of eiendom wat jy buite die Republiek van Suid-Afrika besit.
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1.15 versuim om onderhoud, versorging of ander bedrae te betaal na verbreking van ’n belofte;
1.16 die koop, verkoop, ruil of omruiling van eiendom of jou versuim om verwante verpligtinge na te kom.

2. DIE VOLGENDE TIPES AANSPREEKLIKHEID:
2.1

aanspreeklikheid van een persoon wat in hierdie polis ingesluit is teenoor ’n ander persoon wat in
hierdie polis ingesluit is of ’n persoon wat ingesluit was toe die gebeurtenis plaasgevind het;

2.2

aanspreeklikheid wat die onderwerp is van wetgewing wat die gebruik van motorvoertuie of
sleepwaens beheer en waarvoor jy versekering moet uitneem of sekuriteit moet verskaf;

2.3

aanspreeklikheid waar die Staat of ’n regeringsliggaam of -owerheid aanspreeklikheid aanvaar het.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE NAME WAT IN DIE Bylae genoem word, ook jou gade en lede van jou of jou gade se gesin wat almal normaalweg
by jou woon.

honderliggende polisv n BETEKEN N BESTAANDE VERSEKERINGSPOLIS BY
s N GEREGISTREERDE 3UID !FRIKAANSE VERSEKERAAR ONDERLIGGENDE VERSEKERAAR WAT PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEID EIENAARS
van-eiendom aanspreeklikheid, huurdersaanspreeklikheid, motoraanspreeklikheid of watervaartuigaanspreeklikheid dek;
s ENIGE VERSEKERAAR ONDERLIGGENDE VERSEKERAAR IN DIE WÐRELD WAT MOTORAANSPREEKLIKHEID WATERVAARTUIGAANSPREEKLIKHEID
of eienaars-van-eiendoms aanspreeklikheid dek vir ’n motorvoertuig wat jy huur, bruikhuur of besit of vir ’n
watervaartuig of eiendom wat jy buite die Republiek van Suid-Afrika besit.
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REGSKOSTES EN
REGSUITGAWES
BASIESE DEKKING
1. ONS VERGOED JOU VIR JOU REGSKOSTES EN REGSUITGAWES WAT IN
VERBAND MET DIE VOLGENDE AANGEGAAN WORD:
1.1

’n gebeurtenis wat lei tot ’n siviele regsaksie ingestel deur jou of teen jou in jou privaat hoedanigheid;

1.2

’n gebeurtenis wat tot jou verdediging teen ’n kriminele aanklag lei;

1.3

’n gebeurtenis wat tot ’n regsaksie deur of teen jou in ’n arbeidshof lei;

1.4

’n regsaksie in verband met gesinsaangeleenthede, byvoorbeeld egskeiding, kindertoesigdispute,
onderhoudsgedinge en toegang tot kinders;

1.5

identiteitsdiefstal wat tot werklike of moontlike benadeling lei en wat regsaanspreeklikheid of ﬁnansiële
verlies of albei tot gevolg het as gevolg van die bedrieglike gebruik van jou persoonlike inligting en
identiteit deur ’n onbekende persoon of instelling. Ons dek nie enige identiteitsdiefstal wat deur jou
nalatigheid veroorsaak word nie.

BEPALINGS EN VOORWAARDES
1. SKADELOOSSTELLINGSBASIS EN VERGOEDINGSPERK
1.1

Regskostes en regsuitgawes is op ons tariefstruktuur gebaseer. Die struktuur word van tyd tot tyd gewysig
en jy mag enige tyd daarvoor vra.

1.2

Ons dekking vir regskostes en regsuitgawes vir alle gebeurtenisse gedurende ‘n hernuwingsperiode is
beperk tot die bedrag in die Bylae genoem.

1.3

Ons dekking vir regskostes en regsuitgawes is verder beperk tot eise van nie meer as twee gebeurtenisse
op enige tydstip nie.

1.4

Ons betaal regskostes en regsuitgawes vir ’n enkele eis, of ’n reeks eise wat uit dieselfde gebeurtenis
ontstaan, maar dit is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE PERSOON IN DIE Bylae genoem, jou gade en julle kinders.

hkind/kindersv

n BETEKEN NATUURLIKE WETTIG AANGENOME EN STIEFKINDERS JONGER AS  JAAR ASOOK KINDERS OUER AS  JAAR WAT GEESTELIK
of liggaamlik gestremd is en geheel en al van jou afhanklik is en by jou inwoon. Kinders wat van jou afhanklik is en
voltyds studeer, is tot die ouderdom van 25 jaar ingesluit. Getroude kinders is nie ingesluit nie.

hregskoste en regsuitgawesv n BETEKEN KOSTES EN UITGAWES WAARVOOR jy aanspreeklik is, insluitende koste wat deur die prokureur aangegaan is.
Ons vergoed jou volgens ons tariefstrukture en vir diensverskaffers, fooie en uitgawes wat ons goedgekeur het.
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2. VOORKEUR PROKUREUR
Ons vergoeding vir regskostes en regsuitgawes is gebaseer op ons tariefstruktuur wat deur ons voorkeur prokureurs
gehef word. Indien jy sou besluit om nie van een van ons voorkeur prokureurs gebruik te maak nie, sal jy persoonlik
aanspreeklik wees vir die verskil tussen ons tariefstruktuur en die tarief gehef deur ‘n prokureur deur jou aangestel.

3. KOSTEREKENING
Jy moet alle kosterekenings aan ons stuur vir goedkeuring.

4. VERHALING
As regskostes en regsuitgawes van ’n ander party verhaal word, moet dit aan ons betaal word.

5. WAGTYDPERKE
Sekere gebeurtenisse word eers gedek na ’n wagtydperk verby is. Die wagtydperk word in die Bylae uiteengesit.

6. GESINSAANGELEENTHEDE
As jy regskostes en regsuitgawes vir ’n regsaksie in verband met gesinsaangeleenthede eis, mag jy nie weer eis
voordat ’n termyn van 12 agtereenvolgende maande verloop het vanaf die datum waarop die regsaksie geskik of
’n hofuitspraak gelewer is nie.

7. EISE WAT ONDER DIE JURISDIKSIE VAN DIE HOF VIR KLEIN EISE VAL
Alle siviele aangeleenthede wat onder die jurisdiksie van die Hof vir Klein Eise val, moet in daardie hof
aangehoor word.

8. APPÈL EN ARBITRASIE AANGELEENTHEDE
Appèl en arbitrasie aangeleenthede word nie onder hierdie afdeling gedek nie. Ons mag egter na goeddunke die
meriete van die saak oorweeg en besluit om die regskostes en regsuitgawes te betaal.

9. HUUR OF VERHURING
Huur of verhuring van residensiële en/of kommersiële eiendom deur of namens ‘n verhuurder is nie gedek onder
hierdie afdeling nie. Ons mag egter na goeddunke die meriete van die geval oorweeg en besluit om die regskostes en
regsuitgawes te betaal.

10. TOESTEMMING
Jy moet ons skriftelike toestemming verkry voordat jy enige regskostes en regsuitgawes aangaan, anders mag ons jou
eis weier.

“identiteitsdiefstalv n BETEKEN DIE ONGEMAGTIGDE OF ONWETTIGE GEBRUIK VAN jou persoonlike inligting en identiteitsdokumente. Dit sluit die
nabootsing van jou persoonlikheid en identiteit in.
hrybewysv

n BETEKEN N GELDIGE RYBEWYS OOREENKOMSTIG DIE WETGEWING VAN TOEPASSING IN DIE BETROKKE LAND WAAR DIE VOERTUIG TEN TYE VAN
verlies of skade gebruik word. As ’n persoon leer bestuur, moet die persoon aan die wetgewing ten opsigte van
leerlingbestuurders voldoen.

hsiviele regsaksiev

n BETEKEN DIE INSTEL ENOF VERDEDIGING VAN REGSAKSIE PROSEDURE DEUR MIDDEL VAN @N DAGVAARDING
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HIERDIE AFDELING DEK NIE DIE VOLGENDE NIE
Ons sal jou nie vergoed vir die volgende nie:
1.

regskostes en regsuitgawes vir ’n gebeurtenis in verband met die volgende:
1.1

jou besigheid of beroep, huur of verhuur van eiendom deur of namens ‘n verhuurder, beroepsport,
kopieregte, patentregte of ander soortgelyke regte;

1.2

die gebruik van ’n voertuig, watervaartuig of lugvaartuig, almal enjin aangedrewe, vir wedrenne;

1.3

’n onregmatige daad wat jy pleeg wat die veiligheid van die Staat in gevaar stel of wat die Regering
wil omverwerp;

1.4

skadeloosstelling wat strydig is met wetgewing;

1.5

’n onregmatige daad of versuim wat jy pleeg waar geweld, oneerlikheid of onsedelikheid ’n element is.
Ons mag egter na goeddunke die meriete van die saak oorweeg en besluit om die regskostes en
regsuitgawes te betaal;

1.6

‘n siviele regsaksie deur jou ingestel teen jou prokureur, in sy professionele hoedanigheid;

1.7

‘n siviele regsaksie WAT BEOOG WORD OF INGESTEL WORD TUSSEN PARTYE jy, jou gade en jou kinders WAT ONDER
hierdie afdeling gedek word. Hierdie uitsondering is nie van toepassing op gesinsaangeleenthede nie;

1.8

’n regsaksie waarby ons betrokke is;

1.9

’n voertuig wat in ’n ongeluk betrokke is en enige van die volgende van toepassing was toe die ongeluk
plaasgevind het:
1.9.1 die voertuig deur jou bestuur is terwyl jy onder die invloed van bedwelmende drank of
-verdowingsmiddels was of jou bloed of asem alkohol-konsentrasie meer as die wettige perk was
of jy nie ’n geldige rybewys het om jou voertuig te bestuur nie;
1.9.2 die voertuig met jou uitdruklike of stilswyende toestemming bestuur is deur ’n persoon wat nie ’n
geldige rybewys het om jou voertuig te bestuur nie;
1.9.3 die voertuig nie ’n geldige motorlisensie het nie;
1.9.4 die voertuig nie padwaardig was nie;

1.10 ’n verkeersoortreding waarvoor ’n skulderkenningsboete bepaal is;
1.11 die verhaling of betaling van ’n bybetaling ten opsigte van enige versekering;
1.12 ’n aangeleentheid wat voor die aanvang van die polis of gedurende die wagtydperk gebeur het;
1.13 ’n aangeleentheid wat buite ons tariefstruktuur val en nie deur ons gemagtig is nie;
1.14 bedrae wat aan jou regsverteenwoordigers verskuldig is, wat nie onder ons tariefstruktuur as regskostes
en regsuitgawes beskou kan word nie;

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE PERSOON IN DIE Bylae genoem, jou gade en julle kinders.

hkind/kindersv

n BETEKEN NATUURLIKE WETTIG AANGENOME EN STIEFKINDERS JONGER AS  JAAR ASOOK KINDERS OUER AS  JAAR WAT GEESTELIK
of liggaamlik gestremd is en geheel en al van jou afhanklik is en by jou inwoon. Kinders wat van jou afhanklik is en
voltyds studeer, is tot die ouderdom van 25 jaar ingesluit. Getroude kinders is nie ingesluit nie.

hregskoste en regsuitgawesv n BETEKEN KOSTES EN UITGAWES WAARVOOR jy aanspreeklik is, insluitende koste wat deur die prokureur aangegaan is.
Ons vergoed jou volgens ons tariefstrukture en vir diensverskaffers, fooie en uitgawes wat ons goedgekeur het.
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1.15 aansoek prosedures en ex-parte aansoeke wat jy bring of wat jy moet verdedig;
2.

regskostes en regsuitgawes vir ’n werklike of beoogde regsaksie buite die Republiek van Suid-Afrika;

3.

regskostes en regsuitgawes as die volgende geld:
3.1

die regsaksie word voortgesit of verdedig op ’n manier wat verskil van die advies van die prokureur of
advokaat wat jou verteenwoordig;

3.2

jy nie tydige, behoorlike opdragte of volledige inligting aan jou prokureur of advokaat gee nie;

3.3

die regskostes en regsuitgawes vir nie-litigeerbare aangeleenthede, insluitende aansoeke om byvoorbeeld
aanneming, serwituut, verklaring van regte, appèl, administrasie van boedels, opstel van regskonstruksie
en skuldberading is;

3.4

jy ander versekering het vir regskostes en regsuitgawes en ons nie daarvan laat weet nie, of jy ons regte
benadeel om pro rata-vergoeding of billike vergoeding of albei te eis.

“identiteitsdiefstalv n BETEKEN DIE ONGEMAGTIGDE OF ONWETTIGE GEBRUIK VAN jou persoonlike inligting en identiteitsdokumente. Dit sluit die
nabootsing van jou persoonlikheid en identiteit in.
hrybewysv

n BETEKEN N GELDIGE RYBEWYS OOREENKOMSTIG DIE WETGEWING VAN TOEPASSING IN DIE BETROKKE LAND WAAR DIE VOERTUIG TEN TYE VAN
verlies of skade gebruik word. As ’n persoon leer bestuur, moet die persoon aan die wetgewing ten opsigte van
leerlingbestuurders voldoen.

hsiviele regsaksiev

n BETEKEN DIE INSTEL ENOF VERDEDIGING VAN REGSAKSIE PROSEDURE DEUR MIDDEL VAN @N DAGVAARDING

VER001

85

PERSOONLIKE
ONGEVALLE
BASIESE DEKKING
1. DOOD EN/OF PERMANENTE ONGESKIKTHEID
Ons betaal vergoeding vir jou toevallige dood en/of permanente ongeskiktheid wat binne 12 maande na ’n ongeval
regstreeks deur liggaamlike besering veroorsaak word.

2. VERGOEDINGSKAAL
2.1

Vergoeding vir dood n DIE BEDRAG WAT IN DIE Bylae langs jou naam genoem word.

2.2

Vergoeding vir permanente ongeskiktheid n N PERSENTASIE VAN DIE BEDRAG WAT IN DIE Bylae langs jou
naam genoem word. Die persentasie wat van toepassing is, word in die onderstaande
vergoedingskaal uiteengesit:

BESKRYWING VAN PERMANENTE ONGESKIKTHEID
6ERLIES AS GEVOLG VAN lSIEKE SKEIDING BY OF BOKANT DIE POLS OF ENKEL VAN EEN OF MEER LEDEMATE
6ERLIES VAN VIER VINGERS AAN EEN HAND
Verlies van duim
s ALBEI LITTE
s EEN LIT
Verlies van vinger
s DRIE LITTE
s TWEE LITTE
s EEN LIT
Verlies van middelhandbene
s EERSTE OF TWEEDE BYKOMEND
s DERDE VIERDE OF VYFDE BYKOMEND
Verlies van tone
s ALMAL AAN EEN VOET
s GROOT ALBEI LITTE
s GROOT EEN LIT
s ANDERS AS GROOT AS MEER AS EEN TOON VERLOOR IS ELK
Verlies van gehoor
s ALBEI ORE
s EEN OOR

PERSENTASIE
















OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN N PERSOON WIE SE NAAM IN DIE Bylae van hierdie afdeling ONDER DIE OPSKRIF hVERSEKERDE PERSONEv GENOEM WORD

hdoodv

n BETEKEN DOOD WAT BINNE  AGTEREENVOLGENDE MAANDE NA DIE ongeval plaasvind.

hliggaamlike beseringv

n BETEKEN LIGGAAMLIKE BESERING WAT OP GEWELDDADIGE TOEVALLIGE EKSTERNE EN SIGBARE MANIER VEROORSAAK WORD

hongevalv

n BETEKEN N ONGEVAL WAT DIE REGSTREEKSE OORSAAK VAN N liggaamlike besering is.

hpermanente ongeskiktheidv n BETEKEN PERMANENTE ONGESKIKTHEID SOOS BESKRYF IN DIE VERGOEDINGSKAAL EN WAT BINNE  AGTEREENVOLGENDE
maande na die liggaamlike besering ontstaan.
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Algehele en onherstelbare verlies van sig in een of albei oë
Verlies van
s SIG BEHALWE VIR DIE WAARNEMING VAN LIG
s LENS VAN DIE OOG
Algehele verlamming of as jy permanent bedlêend is
Algehele ongeskiktheid om ooit weer die beroep te beoefen of om die normale
werk waarvoor jy opgelei is of kennis oor het, te doen

100%


100%
100%

Permanente algehele verlies van gebruik van ’n ledemaat word as die verlies van die ledemaat beskou.
As die vergoedingskaal nie vir ’n besondere permanente ongeskiktheid voorsiening maak nie, sal ons vergoeding
oorweeg ten opsigte van die permanente ongeskiktheid, maar wat volgens ons mening nie teenstrydig met die
bepalings van die vergoedingskaal is nie.

UITGEBREIDE BASIESE DEKKING
1. MEDIESE UITGAWES
Ons vergoed jou vir mediese uitgawes wat jy aangaan binne 12 maande na ’n ongeval.
Hierdie koste mag egter nie van enige ander versekering, insluitende enige fasiliteit wat jy oor beskik, verhaalbaar
wees nie.
Vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

2. REPATRIASIE
Ons vergoed jou boedel vir die redelike en noodsaaklike koste om jou liggaam na jou normale plek van verblyf terug
te bring, maar net as jou dood veroorsaak is deur ’n ongeval wat deur hierdie polis gedek word.
Hierdie koste mag egter nie van enige ander versekering, insluitende enige fasiliteit wat jy oor beskik, verhaalbaar
wees nie.
Vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

3. TRAUMABEHANDELING
Ons vergoed jou vir die koste van traumabehandeling deur ’n geregistreerde professionele berader, wat jy aangegaan
en betaal het na ’n gewelddadige daad van diefstal, inbraak, aanhouding, kaping of poging tot kaping of brand.
Hierdie koste mag egter nie van enige ander versekering, insluitende enige fasiliteit wat jy oor beskik, verhaalbaar
wees nie.
Vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

4. MOBILITEITSDEKKING
Ons vergoed jou vir die redelike en noodsaaklike koste van ’n rolstoel en veranderinge aan jou voertuig na jou
permanente ongeskiktheid as gevolg van ’n ongeval.

“tydelike algehele ongeskiktheid” – beteken algehele en absolute onvermoë om jou gewone besigheid of beroep te beoefen.
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Hierdie koste mag egter nie van enige ander versekering, insluitende enige fasiliteit wat jy oor beskik nie, verhaalbaar
wees nie.
Vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

5. LEWENSONDERSTEUNING MASJINERIE
Ons vergoed jou vir die koste van lewensondersteuning masjinerie en -toerusting na ‘n ongeval.
Hierdie koste mag egter nie van enige ander versekering, insluitende enige fasiliteit wat jy oor beskik nie, verhaalbaar
wees nie.
Vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

OPSIONELE DEKKING (slegs as dit in die Bylae as ingesluit
aangedui word)
As die opskrif hieronder in die Bylae verskyn, dek ons jou soos onder die opskrif aangedui word. As die opskrif nie verskyn
nie, het jy nie die opsionele dekking nie.

1. TYDELIKE ALGEHELE ONGESKIKTHEID
Ons vergoed jou vir tydelike algehele ongeskiktheid as jy nie kan voortgaan om jou beroep te beoefen of die normale
werk te doen waarvoor jy opgelei is of kennis van het nie.
Ons sal weeklikse vergoeding betaal beperk tot die bedrag per week en die aantal weke wat in die Bylae
genoem word.

BEPALINGS EN VOORWAARDES
1. MAKSIMUM VERGOEDING BETAALBAAR
Ons vergoeding is beperk tot die bedrag wat in die Bylae onder Dood en Permanente ongeskiktheid genoem word vir
’n enkele eis of ’n reeks eise wat ontstaan uit dieselfde gebeurtenis wat tydens die termyn van die polis plaasvind.

2. ANDER VERSEKERING
Algemene voorwaarde 10 “Ander versekering” geld nie vir hierdie afdeling nie.

3. MEDIESE ONDERSOEKE
Jy moet op ons koste enige mediese ondersoek ondergaan wat ons vereis.

4. MEDIESE ADVIES
As jy ’n liggaamlike besering opdoen wat tot ’n eis kan lei, moet jy binne ’n redelike tyd mediese advies verkry en volg.
As jy nie aan hierdie voorwaarde voldoen nie, het ons die reg om enige vergoeding vir die nagevolge van jou versuim
om die advies te verkry en te volg, te weier.

OMSKRYWINGS
“jy/jou”

– beteken ’n persoon wie se naam in die Bylae van hierdie afdeling onder die opskrif “versekerde persone” genoem word.

“dood”

– beteken dood wat binne 12 agtereenvolgende maande na die ongeval plaasvind.

“liggaamlike besering”

– beteken liggaamlike besering wat op gewelddadige, toevallige, eksterne en sigbare manier veroorsaak word.

“ongeval”

– beteken ’n ongeval wat die regstreekse oorsaak van ’n liggaamlike besering is.

“permanente ongeskiktheid” – beteken permanente ongeskiktheid soos beskryf in die vergoedingskaal en wat binne 12 agtereenvolgende
maande na die liggaamlike besering ontstaan.
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5. VERGOEDING IN DIE GEVAL VAN JOU DOOD
As jy sterf betaal ons die vergoeding aan jou boedel.

HIERDIE AFDELING DEK NIE DIE VOLGENDE NIE
Ons betaal nie vergoeding vir die volgende nie:
1.

2.

dood, permanente ongeskiktheid of tydelike algehele ongeskiktheid as gevolg van:
1.1

selfmoord, poging tot selfmoord of opsetlike selfbesering;

1.2

kranksinnigheid, neurose of stresverwante toestande;

1.3

’n liggaamlike gebrek of swakheid wat by die aanvang van hierdie versekering bestaan het;

1.4

ongesteldheid of siekte van enige aard wat by die aanvang van hierdie versekering bestaan het;

1.5

swangerskap, kindergeboorte, miskraam, aborsie of enige nagevolge van hierdie aktiwiteite;

jou deelname aan:
2.1

aktiwiteite van die weermag, polisiediens of korrektiewe dienste;

2.2

resies behalwe te voet of in ’n watervaartuig wat nie meganies aangedrewe word nie;

2.3

motorﬁetsry;

2.4

mynbouaktiwiteite;

2.5

vervaardiging of gebruik van plofstowwe;

2.6

opsetlike wangedrag;

2.7

professionele sport;

3.

as jy onder die invloed van bedwelmende verdowingsmiddels of alkohol is;

4.

as jy ’n voertuig bestuur terwyl jou bloed of asem alkohol-konsentrasie meer as die wettige perk is;

5.

as jy jonger as 16 jaar of ouer as 75 jaar is wanneer die ongeval plaasvind.

htydelike algehele ongeskiktheid” n BETEKEN ALGEHELE EN ABSOLUTE ONVERMOÑ OM JOU GEWONE BESIGHEID OF BEROEP TE BEOEFEN
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STERFTEVOORDEELPLAN
BASIESE DEKKING
Ons betaal die volgende vergoeding:
1.

vir jou toevallige dood wat uit ’n onnatuurlike oorsaak ontstaan;

2.

vir jou dood wat uit ’n natuurlike oorsaak ontstaan.

Die dekking tree eers in werking nadat die wagtydperk wat in die Bylae genoem word, geëindig het.
Die vergoedingsperke word in die Bylae uiteengesit.

BEPALINGS EN VOORWAARDES
1. EISEPROSEDURE
1.1

Ons betaal die vergoeding kontant, maar ons betaling is beperk tot die bedrae wat in die Bylae langs jou
naam genoem word.

1.2

Ons betaal die vergoeding binne twee werksdae nadat ons al die volgende ontvang het, as ons dit vereis:
1.2.1 doodsertiﬁkaat of gewaarmerkte afskrif daarvan;
1.2.2 gewaarmerkte bewys van ouderdom;
1.2.3 gewaarmerkte afskrif van identiteitsdokument;
1.2.4 gewaarmerkte afskrif van jou huweliksertiﬁkaat;
1.2.5 sertiﬁkaat wat bewys dat die afhanklike kind, wat tussen die ouderdom van 21 jaar en 25 jaar was,
’n voltydse student by ’n opvoedkundige instansie was. Die sertiﬁkaat moet deur die hoof van die
opvoedkundige instansie onderteken wees;
1.2.6 ’n verklaring van ’n mediese praktisyn waarin die aard van die gestremdheid uiteengesit word as
die afhanklike kind, wat ouer as 21 jaar was, geestelik of liggaamlik gestremd was.

OMSKRYWINGS
honsv

n BETEKEN 3ANLAM #USTOMISED )NSURANCE ,IMITED 2EGISTRASIENOMMER n 

hjy/jouv

n BETEKEN N PERSOON WIE SE NAAM IN DIE Bylae van hierdie Afdeling ONDER DIE OPSKRIF hVERSEKERDE PERSONEv GENOEM WORD !S DIE
NAAM MET hEN GESINv UITGEBREI WORD IS DIE PERSOON SE kinders ook ingesluit.

“kind/kindersv

n BETEKEN NATUURLIKE WETTIG AANGENOME OF STIEFKINDERS JONGER AS  JAAR ASOOK KINDERS OUER AS  JAAR WAT GEESTELIK OF LIGGAAMLIK
gestremd is en geheel en al van jou afhanklik is en by jou inwoon. Kinders wat van jou afhanklik is en voltyds studeer, is tot die
ouderdom van 25 jaar ingesluit. Jou getroude kinders word nie ingesluit nie.
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2. ALGEMENE VOORWAARDES
Omdat Santam nie hierdie afdeling onderskryf nie, geld slegs sekere van die algemene voorwaardes wat in hierdie
polis uiteengesit word. Hierdie algemene voorwaardes is:
3.

Termyn van hierdie polis

4.

Betaling van premie

6.

Wysigings

7.

Kansellasie

11.

)NLIGTING WAT DIE RISIKO BEÕNVLOED

15.

Jurisdiksie

HIERDIE AFDELING DEK NIE DIE VOLGENDE NIE
Ons dek nie dood weens selfmoord of poging tot selfmoord gedurende die eerste 24 maande waarvoor jy dekking onder
hierdie afdeling het nie, ongeag of jy ten tye van die selfmoord of poging tot selfmoord kranksinnig was of regtens
ontoerekeningsvatbaar was.

OMSKRYWINGS
honsv

n BETEKEN 3ANLAM #USTOMISED )NSURANCE ,IMITED 2EGISTRASIENOMMER n 

hjy/jouv

n BETEKEN N PERSOON WIE SE NAAM IN DIE Bylae van hierdie Afdeling ONDER DIE OPSKRIF hVERSEKERDE PERSONEv GENOEM WORD !S DIE
NAAM MET hEN GESINv UITGEBREI WORD IS DIE PERSOON SE kinders ook ingesluit.

“kind/kindersv

n BETEKEN NATUURLIKE WETTIG AANGENOME OF STIEFKINDERS JONGER AS  JAAR ASOOK KINDERS OUER AS  JAAR WAT GEESTELIK OF LIGGAAMLIK
gestremd is en geheel en al van jou afhanklik is en by jou inwoon. Kinders wat van jou afhanklik is en voltyds studeer, is tot die
ouderdom van 25 jaar ingesluit. Jou getroude kinders word nie ingesluit nie.
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HOSPITAAL
VOORDEELPLAN
BASIESE DEKKING
1. HOSPITALISASIE VOORDEEL
Ons betaal vergoeding teen die daaglikse voordeel vir hospitalisasie as gevolg van ’n versekerde gebeurtenis.
Ons betaal die daaglikse voordeel vir elke tydperk van 24 uur (’n dag) wat jy gehospitaliseer is, tot ’n maksimum van
 AGTEREENVOLGENDE DAE
As jy meer as een keer as gevolg van dieselfde versekerde gebeurtenis gehospitaliseer word, word dit as een
hospitalisasie beskou tensy ’n tydperk van 12 agtereenvolgende maande tussen hospitalisasies verloop het.

2. HERSTELVOORDEELBONUS
Ons vergoed jou  VAN DIE DAAGLIKSE VOORDEEL TERWYL jy herstel na enige hospitalisasie wat onder Basiese dekking
1 hierbo gedek word.
Ons betaal hierdie voordeel vir elke dag wat jy GEHOSPITALISEER WAS TOT N MAKSIMUM VAN  DAE

HIERDIE AFDELING DEK NIE DIE VOLGENDE NIE
Ons dek nie hospitalisasie as gevolg van die volgende nie:
1.

poging tot selfmoord of ’n opsetlike selfbesering; depressie; kranksinnigheid; neurose; stresverwante
toestande; seksueel oordraagbare siektes; aborsie of enige komplikasies of gevolg daarvan; MIV (menslike
immuniteitsgebreksvirus) of ’n verwante siekte, insluitend vigs (verworwe immuniteitsgebreksindroom) of enige
veranderinge, aﬂeidings of variasies daarvan;

2.

resies, behalwe te voet of in ’n watervaartuig wat nie meganies aangedrewe word nie;

3.

dwelmverslawing of alkoholisme;

4.

roetine- ﬁsiese of ander ondersoeke van ’n uitsluitlik diagnostiese aard of waar daar geen objektiewe aanduidings
van swakheid in gewone gesondheids- en laboratorium diagnostiese of X-straalondersoeke is nie, behalwe in die
loop van ’n ongeskiktheid wat vasgestel is deur ’n vorige besoek of behandeling deur ’n dokter;

5.

enige hernieude aanval van ’n ﬁsieke of geestelike gebrek, swakheid of toestand waarvoor jy behandeling of advies
ontvang het of wat ontstaan het gedurende die 12 maande voor die aanvang van hierdie dekking;

6.

proefbuisbevrugting;

OMSKRYWINGS
“jy/jou”

– beteken ’n persoon wie se naam in die Bylae van hierdie afdeling onder die opskrif “versekerde persone” genoem word.
As die naam met “en gesin” uitgebrei word, is die persoon se gade en kinders ook ingesluit.

“kinders”

– beteken natuurlike, wettig aangenome of stiefkinders jonger as 21 jaar, asook kinders ouer as 21 jaar wat geestelik of
liggaamlik gestremd is en geheel en al van jou afhanklik is en by jou inwoon. Kinders wat van jou afhanklik is en voltyds
STUDEER IS TOT DIE OUDERDOM VAN  JAAR INGESLUIT 'ETROUDE KINDERS WORD NIE INGESLUIT NIE

“daaglikse voordeel” – beteken die bedrag wat langs jou naam in die Bylae genoem word. Hierdie bedrag is afsonderlik van toepassing op elke
persoon as dekking uitgebrei word om “gesin” in te sluit.
VER001

92

7.

ondersoeke, operasies of behandeling van ’n uitsluitlik kosmetiese aard of vir vetsug;

8.

’n versekerde voorval wat plaasvind of ontstaan omdat jy onder die invloed van bedwelmende drank of
verdowingsmiddels is;

9.

’n versekerde voorval wat plaasvind of ontstaan uit die bestuur van ’n voertuig terwyl jou bloed of asem alkoholkonsentrasie hoër as die wettige perk is.

“hospitalisasie”

n BETEKEN jy is ’n binnepasiënt in ’n hospitaal ingevolge die wetgewing in die gebied waar jy gehospitaliseer is.

“versekerde gebeurtenis” n BETEKEN SIEKTE LIGGAAMLIKE BESERING VEROORSAAK DEUR GEWELDDADIGE TOEVALLIGE UITWENDIGE EN SIGBARE MIDDELE
kindergeboorte as jy DIE PERSOON WAT GEBOORTE SKENK REEDS  AGTEREENVOLGENDE MAANDE GEDEK IS ONDER HIERDIE
afdeling en die premie vir hierdie tydperk betaal is.
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