MET DIE DEUR IN DIE HUIS

Afrikaners is plesierig en hul versekering behoort ook te wees. Daarom saal ons die
versekeringsperd op in Afrikaans. Virseker – dis bakgat versekering in ons taal! Om die waarheid te
sê, ons taal val so lekker op die tong, dat ons dit graag van elke tong wil sien afrol. Om te verseker
dat die taal nie uitsterf nie, gee ons ’n gedeelte van jou premie aan die Virseker Trust, vir die
voortbestaan van Afrikaans. Gaan kuier op ons webwerf – www.virseker.co.za – en kyk wat vang
ons aan.
Verder het ons die Afrikaans só ingespan om maklik en duidelik te lees. Ons draai nie doekies om
nie en wil jou nie verveel met ditjies en datjies nie – ons praat op die man af. So lees asseblief die
afdelings wat op jou van toepassing is behoorlik deur en kyk na jou skedule om te sien waarvoor jy
verseker is.
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ALGEMENE BEPALINGS EN VOORWAARDES
Hier vertel ons vir jou wat jy alles mag en nie mag doen nie.
WAARUIT JOU VIRSEKER POLIS BESTAAN
Die skedule, bepalings en voorwaardes en enige ander korrespondensie wat jy van ons gekry het
(hetsy dit met slakkepos of e-pos was), vorm die versekeringskontrak tussen ons. Dit sluit ook
enige mondelinge ooreenkomste in wat ons telefonies aangegaan het. Maak seker jy verstaan alles
in hierdie dokumente en kyk die kat mooi uit die boom. Kyk asseblief ook of ons jou naam, adres,
telefoonnommer, bankbesonderhede – die hele boksemdais – reg het.

DEFINISIE VAN DIE GEREELDE BESTUURDER
Die gereelde bestuurder is die bestuurder wat spesifiek in jou skedule genoem word. Dit verwys na
die persoon wat die versekerde voertuig die meeste en meer gereeld bestuur as enige iemand
anders.

HOE ONS JOU VERGOED
Volgens jou ooreenkoms met ons, kan ons jou besittings óf vervang óf laat regmaak, of jou betaal
daarvoor, (of ’n kombinasie van die drie). Hiervoor sal ons een van ons eie diensverskaffers
gebruik, net om seker te maak dat jy die beste moontlike diens kry.

POLISVERANDERINGE EN -KANSELLASIE
Ons mag jou polis verander of kanselleer deur jou 30 dae voor die tyd daarvan in kennis te stel. Ons
mag jou mondelings, met e-pos, faks of slakkepos laat weet. Laasgenoemde sal wees by die laaste
adres wat ons van jou het. As jy op jou beurt weer ’n verandering wil maak of genoeg van ons gehad
het en die polis wil kanselleer, is dit geldig vanaf die datum waarop jy met ons ooreengekom het. As
hierdie datum in die loop van die maand is, sal ons jou ongelukkig nie die premie vir daard ie maand
terugbetaal nie.
Sou jy, jou polis of enige deel daarvan kanselleer omdat jy elders vir dieselfde items verseker is, jy
jou kar van die hand sit, dit gesteel word, of in sy peetjie in gestamp is, sal die premies wat ons vir
jou terugbetaal, beperk wees tot die werklike bedrae wat jy in die 12 maande voor die kansellasie
betaal het.

BETALINGS
Jou polis bied vir jou maandelikse versekering en jy moet daarom die premie maandeliks vooruit
betaal, op die aftrekdatum soos wat dit op jou skedule verskyn.

BETALING WAT NIE ONTVANG WORD NIE
As ons nie die premie vir jou polis ontvang op die aftrekdatum op jou skedule nie, sal jy nie
versekering hê vir die tyd waarvoor jy nie betaal het nie. Sou jy vanaf die tweede polismaand nie jou
premie betaal op die aftrekdatum op jou skedule nie, gee ons jou ’n 15-dae blaaskans voor ons
weer probeer om jou premie af te trek. As dit gebeur, sal ons ook ’n aftrekfooi hef wat jy nie weer
kan terugkry nie.
As ons nie jou premie op die gekose aftrek datum ontvang het ni e, sal ons probeer om weer jou
premie te neem, op ’n meer geleë datum. Dis hoe ons probeer om jou gedek te hou. Indien ons
geen betaling vir twee opeenvolgende maande ontvang nie, word die polis outomaties
gekanselleer.

3 - Algemene bepalings en voorwaardes

Na Inhoudsopgawe

HERINSTELLING VAN ONDERBREEKTE VERSEKERING
Wanneer versekering onderbreek word omdat ons nie jou betaling ontvang het nie, het ons die reg
om weer jou rekening met die daaropvolgende aftrekking te debiteer, om so te sorg dat jy nie ver
van jou goed en naby jou skade is nie. Indien dit nodig is, sal ons ook ’n fooi moet neem en jou
rekening daarmee debiteer. Bo en behalwe die herinstellingsfooi, moet jy ook jou maandeliks e
premie betaal sodat die versekering weer in werking kan tree.

JOU VERPLIGTINGE
AS JY NIE DIE VOLGENDE NAKOM NIE, MAG ONS JOU VERSEKERING KANSELLEER DAAROM MOET
JY ASSEBLIEF:

1.

korrekte en volledige inligting aan onsverskaf;

2.

instem om aan al ons redelike vereistes te voldoen;

3.

alle redelike sorg tref om verlies, skade, dood, besering of aanspreeklikheid te voorkom
of te beperk;

4.

geen fout erken of enige aanbod maak en/of skikking aanvaar sonder ons geskrewe
goedkeuring nie;

5.

ons in kennis stel van enige polisbesonderhede of verklarings wat nie korrek is nie of
indien enige van hierdie besonderhede of verklarings verander;

6.

ons inlig as die adres waar jy gewoonlik die versekerde goedere hou, verander; en

7.

ons inlig van enige iets wat jy nog nie vir ons gesê het nie, maar wat belangrik kan wees
vir ons om aan te hou om jou te verseker, of van enige iets wat verander wat belangrik
mag wees vir ons om steeds jou polis in die toekoms te aanvaar.

BELANGRIKE TYDBEPERKINGS
JOU EIS SAL NET BETAAL WORD AS JY:

1.

ons binne 60 dae ná die insident daarvan laat weet en ons al die volledige feite gee van
enige iets waarvoor jy mag eis;

2.

goedere wat gesteel is, binne 48 uur nadat dit gesteel is aan die polisie rapporteer;

3.

enige dokumente wat jy in verband met enige eis ontvang, binne 30 dae vir ons gee; en

4

alle inligting en dokumentasie waarvoor ons vra, binne 30 dae aan ons verskaf.

BETWISTE EISE
Nadat ons jou laat weet wat ons oor jou eis besluit het, het jy 90 dae om jou sê te sê (vertoë aan te
teken). As jy dit nie in hierdie tyd doen nie, sal ons nie die betwiste eise heroorweeg nie. As ons wel
’n vertoë ontvang, sal die besluit heroorweeg word en sal ons jou laat weet wat die uitkoms is.
Indien ons, ná hersiening, nie jou eis of ’n deel daarvan vergoed nie en jy steeds ontevrede is, moet
jy binne ses maande nadat die eis afgekeur is, geregtelike prosesstukke teen ons voorlê. Indien jy
nie aan hierdie tydsbeperking voldoen nie, sal jy verhinder word om met regsprose dure voort
te gaan.
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BEWYS
Wanneer jy eis, kan ons jou vra om eienaarskap en die waarde van die goedere waarvoor jy eis,
te bewys.

BYDRAE
Indien jou eis ook deur ’n ander polis verseker word, sal ons jou net vir die gedeelte waarvoor ons
aanspreeklikheid aanvaar het, vergoed.

Ons vergoed jou nie vir:
ENIGE EIS VIR VERLIES, SKADE, DOOD, BESERING OF AANSPREEKLIKHEID WAT VEROORSAAK IS DEUR,
OF VOORTVLOEI UIT:

OPSTANDE, OORLOË, POLITIESE AKSIES, OPENBARE WANORDE, TERRORISME OF ENIGE
POGINGS TOT SULKE AKSIES:
1.

enige opstand, staking of openbare wanorde (insluitend burgerlike oproer, arbeidsonrus,
of uitsluiting) of enige daad of aktiwiteit wat lei tot of daa rop gemik is om opstand,
staking of wanorde van enige aard te veroorsaak;

2.

oorlog, inval of optrede deur ’n buitelandse vyand, vyandigheid of oorlogbedrywighede
(ongeag of oorlog verklaar is of nie) of burgeroorlog;

3.

muitery, militêre opstand, militêre of wederregtelike oorname, krygswetgewing, ’n staat
van beleg of enige ander gebeurtenis of oorsaak wat die verklaring of instandhouding
van krygswetgewing, ’n staat van beleg, volksopstand, rebellie of revolusie noodsaak;

4.

enige daad (of dit nou namens enige organisasie, beheerliggaam, persoon of groep
persone gedoen is) wat berekend is of daarop gemik is om enige staat of regering of
enige politieke, plaaslike of stamowerheid met mag of deur middel van vrees, terrorisme
of geweld omver te werp of te beïnvloed;

5.

enige daad wat berekend is of daarop gemik is om verlies of skade te berokken ten
einde ’n politieke mikpunt, doelwit of doel te bevorder, of om enige sosiale of
ekonomiese verandering teweeg te bring of in protes teen enige staat of regering of
enige provinsiale, plaaslike of stamowerheid of om vrees onder die publiek of enige
gedeelte van die publiek te laat posvat;

6.

enige poging om enige daad, waarna in klousule 4 of 5 hierbo verwys is, uit te voer; en

7.

die daad van enige wettige ingestelde owerheid om enige voorval, soos in klousule 1 tot
6, soos hierbo beskryf, te beheer, te verhoed, te onderdruk of om dit op enige manier
te hanteer.

DOELBEWUSTE OPTREDE OF BEDROG
Ons sal jou nie vergoed vir enige eis waarin jy of ’n lid van jou huishouding, of enige iemand wat
namens jou optree, opsetlike verlies, skade of besering veroorsaak het nie. Ons sal jou ook nie
vergoed as jou eis in enige opsig bedrieglik is nie.
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VOORVALLE WAARVAN DIE SKADE DEUR DIE WET VERSEKER WORD
Enige voorval waarvoor ’n fonds gestig is kragtens die Wet op Oorlogskadeversekering en
VergoedingWet 1976 (Nr 85 van 1976) soos gewysig, van die Republiek van Su id-Afrika of enige
soortgelyke wet wat geld in enige van die plekke waar jou polis van toepassing is.

KERNWAPENMATERIAAL
Kernwapenmateriaal, ionisasie-bestraling of besmetting deur radio-aktiwiteit van enige
kernbrandstof, kernafvalstowwe, of van die ontsteking van kernbrandstof, insluitend enige
selfonderhoudende proses van kernsplitsing.

NASIONALISERING
Nasionalisering, konfiskasie, kommandering of rekwisisie deur enige wettige konstituerende
owerheid.

STAKING VAN ENIGE WERK
Staking of vertraging van enige werk, proses of bedryf.

AGTERUITGANG EN ONKLAARRAKING
Onklaarraking, breekskade of roes, slytasie, waardevermindering, agteruitgang, verbleiking,
meganiese of elektriese onklaarraking.

KONTRAKTUELE AANSPREEKLIKHEID
Enige verlies as gevolg van enige kontraktuele aanspreeklikheid.

GEVOLGLIKE VERLIESE
Gevolglike verlies of skade, behalwe waar ons spesifiek vir skade of verlies van hierdie tipe
verseker.

ONWETTIGE AKTIWITEITE
Enige verlies of skade wat voortspruit uit die gebruik van die versekerde besittings vir, of in verband
met, enige onwettige aktiwiteit en/of die kommissie van enige misdaad.

Sou ons sê jou eis is nie verseker as gevolg van die uitsonderings hierbo nie, moet jy
bewys dat dit nie so is nie.
Suid-Afrikaanse Spesiale Risiko Versekerings-assosiasie (Sasria)
Sasria verseker jou as enige ongeluk- of doelbewuste skade aan jou eiendom veroorsaak is deur ’n
persoon of groep mense wat deelneem aan ’n wanordelikheid, staking, uitsluiting of burgerlike
oproer, of wat enigiets doen wat ’n politieke, sosiale of ekonomiese oogmerk of oorsaak het of wat
in protes teen enige staat of regering plaas gevind het. Hierdie versekering is beperk tot gebeure
binne die grense van Suid-Afrika. Ons bewaar die Sasria hoofpolis en jy mag dit aanvra as jy wil.
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WAT SASRIA NIE VERSEKER NIE
SASRIA SLUIT VERSEKERING UIT VIR VERLIES OF SKADE VEROORSAAK DEUR:

1.

voortvloeiende of indirekte oorsake;

2.

werk wat opsetlik vertraag of gestaak word;

3.

jou eiendom wat vervreem of in beslag geneem word deur enige wettige owerheid; of

4.

enige terroristiese optrede wat die gebruik, vrystelling, of moontlike gebruik of vrystelling
van enige kernwapen of kernwapentoestel, chemiese of biologiese middels insluit.

BEWYS
As Sasria jou nie wil vergoed nie, is dit jou plig om te bewys dat jy wel verseker is.

Verpligting ten opsigte van die Ombudsman
Ons het ’n skriftelike ooreenkoms met die Ombudsman vir Korttermynversekering aangegaan wat
bepaal dat ons, ons altyd by enige van sy of haar formele besluite sal berus in enige saak wat deur
’n kliënt na hom of haar verwys word.
Die Ombudsman vir Korttermynversekering kan gebel word by 011 726 8900, of stuur pos na
Posbus 32334, Braamfontein 2017.
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MOTOR – OMVATTEND
Hier kan jy eis vir enige ongelukskade aan jou kar, of as dit gesteel is. Jy mag ook
eis as jy die oorsaak was van skade aan iemand anders se eiendom.
GEBRUIK VAN DIE MOTOR
Jou skedule vertel jou watter gebruik jy gekies het en waarvoor jy jou kar mag gebruik.

WAT JY BETAAL WANNEER JY EIS – DIE BYBETALING(S)
Elke keer wanneer iets gebeur waarvoor jy eis, is jy verantwoordelik vir die basiese bybetaling. Jy
moet ook enige van die bykomende bybetalings op jou skedule, bo en behalwe die basiese
bybetaling, betaal.

Ons sal jou vergoed vir:
DIE MOTOR
Jou kar is omvattend verseker. Dit beteken ons sal jou vergoed as die kar beskadig of gesteel word.
Die meeste wat ons vir die kar sal betaal, is die waarde wat op jou skedule verskyn. Indien jou kar
gefinansier is, moet ons eers die finansieringsmaatskappy betaal. Indien geen onderdele vir die kar
beskikbaar is nie en dit die regmaak daarvan vertraag, sal ons jou nie vergoed vir die ongerief of
geld wat jy mag verloor of enige aanspreeklikheid wat jy as gevolg van die vertraging mag beleef
nie.

INSLEEP- EN STOORKOSTE
Wrakwasleep- en stoorkoste is verseker. Ons sal die redelike koste betaal om die kar te stoor of na
die naaste hersteller te sleep. Jy sal verantwoordelik wees vir die sleep - en stoorkoste van jou kar
as jy nie die Virseker-Wegsleepdiens bel en een van ons goedgekeurde wrakwadienste gebruik
nie.

DIE KLANKSTELSEL
Die kar se klankstelsel is verseker, maar net as jou skedule toon dat jy ’n premie daarvoor betaal.

HAELSKADE
Haelskade is verseker, maar net as jou skedule toon dat jy ’n premie daarvoor betaal.

DIE KAPPIE
’n Bakkie se kappie is verseker, maar net as jou skedule toon dat jy ’n premie daarvoor betaal.
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MOTORHUUR
Leenwiele is verseker, solank jou eis geldig is en jou skedule toon dat jy ’n premie daarvoor betaal.
Terwyl die kar reggemaak word en/of gesteel is, verskaf ons ’n stel leenwiele deur een van ons
voorkeurverskaffers, tot die maksimum waarde soos op jou skedule gemeld.

MEDIESE UITGAWES
Mediese uitgawes is verseker. As die kar in ’n ongeluk is en iemand daarin seerkry, sal ons tot
R500 van elke beseerde persoon se mediese uitgawes verseker.

ANDER PARTYE
1.

Indien die gereelde bestuurder volgens die wet verantwoordelik was vir die ongeluk wat
’n ander party se eiendom, sal ons die ander party namens jou vir skade, onkoste en
uitgawes vergoed. Die ongeluk moes veroorsaak gewees het deur, of verband gehou
het met:
a.

die kar op die polis;

b.

’n kar, bromperd (bromponie en/of motorfiets), sleepwa of karavaan wat deur
die kar op die polis gesleep is; of

c.

’n kar wat nie op die polis is nie, maar wat die gereelde bestuurder persoonlik
bestuur het, solank hy/sy dit nie besit en dit nie onderworpe is aan ’n huur- of
finansieringsooreenkoms nie.

Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir die kar wat hy/sy bestuur het nie.
2.

Ons sal ook die ander party (dit sluit die mense in die versekerde kar uit) vir skade,
onkoste en uitgawes vergoed. Dié moes veroorsaak gewees het deur enige een wat die
kar op die polis met die gereelde bestuurder se toestemming bestuur of gebruik het, op
voorwaarde dat die persoon onderworpe sal wees aan die bepalings en voorwaardes
van die polis. Daardie persoon mag ook nie ’n eis teen ’n ander polis hê nie.

Die maksimum waardes wat ons onder hierdie sub-afdeling sal betaal word op jou skedule getoon.
Hierdie perke geld per voorval.

Ons vergoed jou nie vir:
GEEN LISENSIE, DRONKBESTUUR, ’N GEËNDOSSEERDE LISENSIE OF ONGELDIGE
LISENSIE
Indien hierdie versekerde kar, of enige ander kar deur die gereelde bestuurder bestuur word, of as
hierdie kar deur enige persoon bestuur word wat die algemene toestemming van die gereelde
bestuurder het om die kar te bestuur, en die bestuurder:
1.

nie gelisensieerd is nie of onder die invloed van alkohol of dwelms bestuur, of terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry of indien hy/sy
nie ’n asemtoets slaag nie; of

2.

’n bestuurslisensie het wat geëndosseer is, hetsy dit op ’n bestuurslisensie of by die
owerhede vertoon word vir nalatige, roekelose of dronkbestuur, of vir bestuur terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry.
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ONPADWAARDIGE MOTOR
As die kar, of karavaan of sleepwa wat deur die kar gesleep word, in ’n ongeluk is en onpadwaardig
is soos bepaal in die wetgewing vir padwaardigheid, of indien die wet of verkeersreëls
sleep verbied.

ONGEMAGTIGDE GEBRUIK VAN MOTOR
Indien iemand die kar gebruik sonder jou medewete of toestemming en jy nie binne 48 uur ’n
kriminele klag teen hulle by die polisie ingedien het nie. Jy mag ook nie die klag terugtrek nie.

MOTOR IN WEDRENNE GEBRUIK OF OM ’N INKOMSTE TE VERDIEN
Indien die kar gebruik word om betalende passasiers rond te rits, vir verhuring, bestuursinstruksie,
wedrenne of in ’n kompetisie.

MOTOR IN DIE MOTORBEDRYF GEBRUIK
Indien die kar in die motorbedryf gebruik word, tensy dit gediens of reggemaak word.

MOTOR IN DIE BUITELAND GEBRUIK
As die kar buite Suid-Afrika, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambiek, Namibië, Swaziland en
Zimbabwe gebruik word. Ons sal niemand anders namens jou vergoed as die kar buite Suid-Afrika
gebruik word nie.

DOOD OF BESERING VAN ’N LID VAN JOU HUISHOUDING OF ’N WERKNEMER WEENS
’N ONGELUK
As ’n lid van jou huishouding sterf of beseer is in ’n ongeluk, of as iemand wat vir jou werk, sterf of
beseer word terwyl hy/sy besig is om te werk.

EIENDOM IN JOU BESIT EN DIÉ VAN DIE LEDE VAN JOU HUISHOUDING
As die eiendom in jou besit jou eie is, of die eiendom van die lede van jou huishouding of ander
eiendom wat jy en die lede van jou huishouding by hulle het, ten tye van die ongeluk.

VERSEKERING ONDER DIE PADONGELUKFONDS
Vir enige iets wat onder die Padongelukfonds betaal sal word.
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MOTOR – DERDEPARTY, BRAND EN DIEFSTAL
Hier kan jy eis vir sekere gespesifiseerde skade aan jou kar, of as dit gesteel is. Jy
mag ook vir skade wat jy aan iemand anders se eiendom berokken het, eis.
Ongelukkig mag jy nie vir jou eie ongelukskade eis nie.
GEBRUIK VAN DIE MOTOR
Jou skedule vertel jou watter gebruik jy gekies het en waarvoor jy jou kar mag gebruik.

WAT JY BETAAL WANNEER JY EIS – DIE BYBETALING(S)
Elke keer wanneer iets gebeur waarvoor jy eis, is jy verantwoordelik vir die basiese bybetaling. Jy
moet ook enige van die bykomende bybetalings op jou skedule, bo en behalwe die basiese
bybetaling, betaal.

Ons sal jou vergoed vir:
DIE MOTOR
Die kar is verseker vir derdeparty, brand en diefstal. Dit beteken ons sal jou vergoed as die kar
skade kry as ’n direkte gevolg van brand, ontploffing, weerlig, of as iemand dit probeer steel, of
daarin slaag.
Die meeste wat ons vir die kar sal betaal, is die waarde wat op jou skedule verskyn. As die kar
gefinansier is, moet ons eers die finansieringsmaatskappy betaal. Indien geen onderdele vir die kar
beskikbaar is nie en dit die regmaak daarvan vertraag, sal ons jou nie vergoed vir die ongerief of
geld wat jy mag verloor of enige aanspreeklikheid wat jy as gevolg van die vertraging mag beleef
nie.

INSLEEP- EN STOORKOSTE
Wrakwasleep- en stoorkoste is verseker. Ons sal die redelike koste om die kar te stoor of na die
naaste hersteller te sleep, betaal, mits dit deur enige iets wat deur die polis verseker word,
beskadig is. Jy sal self verantwoordelik wees vir die sleep - en stoorkoste van jou kar as jy nie die
Virseker-Wegsleepdiens bel en een van ons wrakwadienste gebruik nie.

DIE KLANKSTELSEL
Die kar se klankstelsel is verseker, maar net as jou skedule toon dat jy ’n premie daarvoor betaal.

DIE VOORVENSTER
Die kar se voorvenster is verseker, maar net as jou skedule toon dat jy ’n premie daarvoor betaal.

DIE KAPPIE
’n Bakkie se kappie is verseker, maar net as jou skedule toon dat jy ’n premie daarvoor betaal.
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MOTORHUUR
Leenwiele is verseker, solank jou eis geldig is en jou skedule toon dat jy ’n premie daarvoor betaal.
Terwyl die kar reggemaak word vir skade as gevolg van ’n diefstal -poging en/of dit gesteel is,
verskaf ons ’n stel leenwiele deur een van ons voorkeurverskaffers, tot die maksimum waarde soos
opjou skedule gemeld.

MEDIESE UITGAWES
Mediese uitgawes is verseker. As die kar in ’n ongeluk is en iemand daarin seerkry, sal ons tot
R500 van elke beseerde persoon se mediese uitgawes betaal.

ANDER PARTYE
1.

Indien die gereelde bestuurder volgens die wet verantwoordelik was vir die ongeluk wat
’n ander party se eiendom beskadig het, sal ons die ander party namens jou vir skade,
onkoste en uitgawes vergoed. Die ongeluk moes veroorsaak gewees het deur, of
verband gehou het met:
a.

die kar op die polis;

b.

’n kar, bromperd (bromponie en/of motorfiets), sleepwa of karavaan wat deur
die kar op jou polis gesleep is; of

c.

’n kar wat nie op die polis is nie, maar wat die gereelde bestuurder persoonlik
bestuur het, solank hy/sy dit nie besit en dit nie onderworpe is aan ’n huur - of
finansieringsooreenkoms nie.

Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir die kar wat hy/sy bestuur het nie.
2.

Ons sal ook die ander party (dit sluit die mense in die versekerde kar uit) vir skade,
onkoste en uitgawes vergoed. Dié moes veroorsaak gewees het deur enige een wat die
kar op jou polis met die gereelde bestuurder se toestemming bestuur het, op voorwaarde
dat die persoon onderworpe sal wees aan die bepalings en voorwaardes van jou polis.
Daardie persoon mag ook nie ’n eis teen ’n ander polis hê nie.

Die maksimum waardes wat ons onder hierdie sub-afdeling sal betaal word op jou skedule getoon.
Hierdie perke geld per voorval.

Ons vergoed jou nie vir:
GEEN LISENSIE, DRONKBESTUUR, ’N GEËNDOSSEERDE LISENSIE OF ONGELDIGE
LISENSIE
Indien hierdie kar, of enige ander kar deur die gereelde bestuurder bestuur word, of as hierdie kar
deur enige persoon bestuur word wat die algemene toestemming van die gereelde bestuurder het
om die kar te bestuur, en die bestuurder:
1.

nie gelisensieerd is nie of onder die invloed van alkohol of dwelms bestuur, of terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry of indien hy/sy
nie ’n asemtoets slaag nie; of

2.

’n bestuurslisensie het wat geëndosseer is, hetsy dit op ‘n bestuurslisensie of by die
owerhede vertoon word vir nalatige, roekelose of dronkbestuur, of vir bestuur terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry.

12 - Motor – derdeparty, brand en diefstal

Na Inhoudsopgawe

ONPADWAARDIGE MOTOR
As die kar, of karavaan of sleepwa wat deur die kar gesleep word, in ’n ongeluk is en onpadwaardig
is soos bepaal in die wetgewing vir padwaardigheid, of indien die wet of verkeersreëls sleep
verbied.

ONGEMAGTIGDE GEBRUIK VAN MOTOR
Indien iemand die kar gebruik sonder jou medewete of toestemming en jy nie binne 48 uur ’n
kriminele klag teen hulle by die polisie ingedien het nie. Jy mag ook nie die klag terugtrek nie.

MOTOR IN WEDRENNE GEBRUIK OF OM ’N INKOMSTE TE VERDIEN
Indien die kar gebruik word om betalende passasiers rond te rits, vir verhuring, bestuursinstruksie,
wedrenne of in ’n kompetisie.

MOTOR IN DIE MOTORBEDRYF GEBRUIK
Indien die kar in die motorbedryf gebruik word, tensy dit gediens of reggemaak word.

MOTOR IN DIE BUITELAND GEBRUIK
As die kar buite Suid-Afrika, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambiek, Namibië, Swaziland en
Zimbabwe gebruik word. Ons sal niemand anders namens jou vergoed as die kar buite Suid-Afrika
gebruik word nie.

DOOD OF BESERING VAN ’N LID VAN JOU HUISHOUDING OF ’N WERKNEMER WEENS
’N ONGELUK
Indien ’n lid van jou huishouding sterf of beseer word in ’n ongeluk, of as ’n persoon wat vir jou
werk, sterf of beseer word terwyl hy/sy besig is om te werk.

EIENDOM IN JOU BESIT EN DIÉ VAN DIE LEDE VAN JOU HUISHOUDING
As die eiendom in jou besit jou eie is, of die eiendom van die lede van jou huishouding of ander
eiendom wat jy en die lede van jou huishouding by hulle het, ten tye van die ongeluk.

VERSEKERING ONDER DIE PADONGELUKFONDS
Vir enige iets wat onder die Padongelukfonds betaal sal word.

13 - Motor – derdeparty, brand en diefstal

Na Inhoudsopgawe

MOTOR – SLEGS DERDEPARTY
Hier kan jy net eis vir die skade wat jy aan iemand anders se eiendom berokken het.
GEBRUIK VAN DIE MOTOR
Jou skedule vertel jou watter gebruik jy gekies het en waarvoor jy jou kar mag gebruik.

WAT JY BETAAL WANNEER JY EIS – DIE BYBETALING(S)
Elke keer wanneer iets gebeur waarvoor jy eis, is jy verantwoordelik vir die basiese bybetaling. Jy
moet ook enige van die bykomende bybetalings op jou skedule, bo en behalwe die basiese
bybetaling, betaal.

Ons sal jou vergoed vir:
ANDER PARTYE SE EIENDOM
Die kar is net vir derdepartyskade verseker. Ons sal jou alleenlik vergoed vir di e skade wat jy aan
iemand anders se eiendom berokken het. Ons sal jou dus nie vergoed vir die skade aan jou kar as
dit gesteel word nie.

MEDIESE UITGAWES
Mediese uitgawes is verseker. As die kar in ’n ongeluk is en iemand daarin seerkry, sal ons tot
R500 van elke beseerde persoon se mediese uitgawes verseker.

DIE KLANKSTELSEL
Die kar se klankstelsel is verseker, maar net as jou skedule toon dat jy ’n premie daarvoor betaal.

ANDER PARTYE
1.

Indien die gereelde bestuurder volgens die wet verantwoordelik was vir ’n ongeluk wat ’n
ander party se eiendom beskadig het, sal ons die party namens jou vir skade, onkoste
en uitgawes vergoed. Die ongeluk moes veroorsaak gewees het deur, of verband geh ou
het met:
a.

die kar op die polis;

b.

’n kar, bromperd (bromponie en/of motorfiets), sleepwa of karavaan wat deur
die kar op die polis gesleep is; of

c.

’n kar wat nie op die polis is nie, maar wat die gereelde bestuurder persoonlik
bestuur het, solank hy/sy dit nie besit en dit nie onderworpe is aan ‘n huur - of
finansieringsooreenkoms nie.

Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir die kar wat hy/sy bestuur het nie.
2.

Ons sal ook die ander party (dit sluit die mense in die versekerde kar uit) vir skade,
onkoste en uitgawes vergoed. Díé moes veroorsaak gewees het deur enige een wat die
kar op die polis met die gereelde bestuurder se toestemming bestuur het, op voorwaar de
dat die persoon onderworpe sal wees aan die bepalings en voorwaardes van die polis.
Daardie persoon mag ook nie ’n eis teen ’n ander polis hê nie.

14 - Motor – slegs derdeparty

Na Inhoudsopgawe

Die maksimum waardes wat ons onder hierdie sub-afdeling sal betaal word op jou skedule getoon.
Hierdie perke geld per voorval.

Ons vergoed jou nie vir:
GEEN LISENSIE, DRONKBESTUUR, ’N GEËNDOSSEERDE LISENSIE OF ONGELDIGE
LISENSIE
Indien hierdie kar, of enige ander kar deur die gereelde bestuurder bestuur word, of as hierdie kar
deur enige persoon bestuur word wat die algemene toestemming van die gereelde bestuurder het
om die kar te bestuur, en die bestuurder:
1.

nie gelisensieerd is nie of onder die invloed van alkoho l of dwelms bestuur, of terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry of indien hy/sy
nie ’n asemtoets slaag nie; of

2.

’n bestuurslisensie het wat geëndosseer is, hetsy dit op ‘n bestuurslisensie of by die
owerhede vertoon word vir nalatige, roekelose of dronkbestuur, of vir bestuur terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry.

ONPADWAARDIGE MOTOR
As die kar, of die karavaan of sleepwa wat deur die kar gesleep word, in ’n ongeluk is en
onpadwaardig is soos bepaal in die wetgewing vir padwaardigheid, of indien die wet of
verkeersreëls sleep verbied.

ONGEMAGTIGDE GEBRUIK VAN MOTOR
Indien iemand die kar gebruik sonder jou medewete of toestemming en jy nie binne 48 uur ’n
kriminele klag teen hulle by die polisie ingedien het nie. Jy mag ook nie die klag terugtrek nie.

MOTOR IN WEDRENNE GEBRUIK OF OM ’N INKOMSTE TE VERDIEN
Indien die kar gebruik word om betalende passasiers rond te rits, vir verhuring, bestuursinstruksie,
wedrenne of in ’n kompetisie.

MOTOR IN DIE MOTORBEDRYF GEBRUIK
Indien die kar in die motorbedryf gebruik word, tensy dit gediens of reggemaak word.

MOTOR IN DIE BUITELAND GEBRUIK
As die kar buite Suid-Afrika, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambiek, Namibië, Swaziland en
Zimbabwe gebruik word. Ons sal niemand anders namens jou vergoed as die kar buite Suid-Afrika
gebruik word nie.

DOOD OF BESERING VAN ’N LID VAN JOU HUISHOUDING OF ’N WERKNEMER WEENS
’N ONGELUK
As ’n lid van jou huishouding sterf of beseer is in ’n ongeluk, of iemand wat vir jou werk, sterf of
beseer word terwyl hy/sy besig is om te werk.

15 - Motor – slegs derdeparty

Na Inhoudsopgawe

EIENDOM IN JOU BESIT EN DIÉ VAN DIE LEDE VAN JOU HUISHOUDING
As die eiendom in jou besit jou eie is, of die eiendom van die lede van jou huishouding of ander
eiendom wat jy en die lede van jou huishouding by hulle het, ten tye van die ongeluk.

VERSEKERING ONDER DIE PADONGELUKFONDS
Vir enige iets wat onder die Padongelukfonds betaal sal word.

16 - Motor – slegs derdeparty

Na Inhoudsopgawe

VELDBAKKIE – OMVATTEND
Hier kan jy eis vir enige skade aan jou veldbakkie, of as dit gesteel is. Jy mag ook
eis vir skade wat jy aan iemand anders se eiendom berokken het.
GEBRUIK VAN DIE MOTOR
Jou skedule vertel jou watter gebruik jy gekies het en waarvoor jy jou veldbakkie mag gebruik.

WAT JY BETAAL WANNEER JY EIS – DIE BYBETALING(S)
Elke keer wanneer iets gebeur waarvoor jy eis, is jy verantwoordelik vir die basiese bybetaling. Jy
moet ook enige van die bykomende bybetalings op jou skedule, bo en behalwe die basiese
bybetaling, betaal.

Ons sal jou vergoed vir:
DIE MOTOR
Die veldbakkie is omvattend verseker. Ons sal jou vergoed as die veldbakkie beskadig of gesteel
word.
Die meeste wat ons vir ’n veldbakkie sal betaal, is die kleinhandelwaarde. Indien die veldbakkie
gefinansier is, moet ons eers die finansieringsmaatskappy be taal. Indien geen onderdele vir die
veldbakkie beskikbaar is nie en dit die regmaak daarvan vertraag, sal ons jou nie vergoed vir die
ongerief of geld wat jy mag verloor of enige aanspreeklikheid wat jy as gevolg van die vertraging
mag beleef nie.

INSLEEP- EN STOORKOSTE
Wrakwasleep- en stoorkoste is verseker. Ons sal die redelike koste om die veldbakkie te stoor of na
die naaste hersteller te sleep, betaal. Jy sal self verantwoordelik wees vir die sleep - en stoorkoste
van jou veldbakkie indien jy nie die Virseker-Wegsleepdiens bel en een van ons wrakwadienste
gebruik nie.

DIE KLANKSTELSEL
Die veldbakkie se klankstelsel is verseker, maar net as jou skedule toon dat jy ’n premie daarvoor
betaal.

DIE KERSIE OP DIE KOEK
Die bykomstighede vir die veldbakkie, uitsluitend die klankstelsel, is tot ’n maksimum waarde van
R10 000 verseker, behalwe as jou skedule toon dat jy vir meer versekering betaal.

DIE MOTOR SE SLEUTELS
Die veldbakkie se sleutels is verseker, as jy dit laat rondlê of deur jou ore getrek het. Die
herprogrammering van die veldbakkie se moenie-my-steel-nie-stelsel is tot ’n maksimum van
R3 000 verseker. Die basiese bybetaling is R250; geen ander bybetalings sal geld nie.

17 - Veldbakkie – omvattend

Na Inhoudsopgawe

DIE MOTOR SE SPAARWIEL
Die veldbakkie se spaarwiel is verseker – as dit gesteel word. Die basiese bybetaling is R500; geen
ander bybetalings sal geld nie.

HAELSKADE
Haelskade is verseker, maar net as jou skedule toon dat jy ’n premie daarvoor betaal.

DIE KAPPIE
’n Veldbakkie se kappie is verseker, maar net as jou skedule toon dat jy ’n premie daarvoor betaal.

MOTORHUUR
Leenwiele is verseker, solank jou eis geldig is en jou skedule toon dat jy ’n premie daarvoor betaal.
Terwyl die veldbakkie reggemaak word en/of dit gesteel is, verskaf ons ’n stel leenwiele deur een
van ons voorkeurverskaffers, tot die maksimum waarde soos op jou skedule gemeld.

MEDIESE UITGAWES
Mediese uitgawes is verseker. As die veldbakkie in ’n ongeluk is en iemand daarin seerkry,
verseker ons tot R5 000 van elke beseerde persoon se mediese uitgawes.

ANDER PARTYE
1.

Indien die gereelde bestuurder volgens die wet verantwoordelik was vir ’n ongeluk wat
iemand anders se eiendom beskadig het, sal ons die ander party namens jou vir skade,
onkoste en uitgawes vergoed. Die ongeluk moes veroorsaak gewees het deur, of
verband gehou het met:
a.

die veldbakkie op die polis;

b.

’n veldbakkie, bromperd (bromponie en/of motorfiets), sleepwa of karavaan wat
deur die veldbakkie op die polis gesleep is; of

c.

’n veldbakkie wat nie op die polis is nie, maar wat die gereelde bestuurder
persoonlik bestuur het, solank hy/sy dit nie besit en dit nie onderworpe is aan ‘n
huur- of finansieringsooreenkoms nie.

Ons aanvaar geen verantwoordelikheid virdie veldbakkie wat hy/sy bestuur het nie.
2.

Ons sal ook die ander party (dit sluit die mense in die versekerde veldbakkie uit) vir
skade, onkoste en uitgawes vergoed. Dié moes veroorsaak wees deur enige een wat die
veldbakkie op die polis met die gereelde bestuurder se toestemming bestuur of gebruik
het, op voorwaarde dat die persoon onderworpe sal wees aan die bepalings en
voorwaardes van die polis. Daardie persoon mag ook nie ’n eis teen ’n ander
polis hê nie.

Die maksimum waardes wat ons onder hierdie sub-afdeling sal betaal word op jou skedule getoon.
Hierdie perke geld per voorval.

18 - Veldbakkie – omvattend

Na Inhoudsopgawe

Ons vergoed jou nie vir:
GEEN LISENSIE, DRONKBESTUUR, ’N GEËNDOSSEERDE LISENSIE OF ONGELDIGE
LISENSIE
Indien hierdie veldbakkie, of enige ander veldbakkie deur die gereelde bestuurder bestuur word, of
hierdie veldbakkie deur enige persoonbestuur word wat die algemene toestemming van die
gereelde bestuurder het om die veldbakkie te bestuur,en die bestuurder:
1.

nie gelisensieerd is nie of onder die invloed van alkoho l of dwelms bestuur, of terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry of indien hy/sy
nie ’n asemtoets slaag nie; of

2.

’n bestuurslisensie het wat geëndosseer is, hetsy dit op ‘n bestuurslisensie of by die
owerhede vertoon word vir nalatige, roekelose of dronk bestuur, of vir bestuur terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry.

ONPADWAARDIGE MOTOR
As die veldbakkie, of die karavaan of sleepwa wat deur die veldbakkie gesleep word, in ’n ongeluk
is en onpadwaardig is soos bepaal in die wetgewing vir padwaardigheid, of indien die wet of
verkeersreëls sleep verbied.

ONGEMAGTIGDE GEBRUIK VAN MOTOR
Indien iemand die veldbakkie gebruik sonder jou medewete of toestemming en jy nie binne 48 uur
’n kriminele klag teen hulle ingedien het nie. Jy mag ook nie die klag terugtrek nie.

MOTOR IN WEDRENNE GEBRUIK OF OM ’N INKOMSTE TE VERDIEN
Indien die kar gebruik word om betalende passasiers rond te rits, vir verhuring, bestuursinstru ksie,
wedrenne of in ’n kompetisie.

MOTOR IN DIE MOTORBEDRYF GEBRUIK
Indien die veldbakkie in die motorbedryf gebruik word, tensy dit gediens of reggemaak word.

MOTOR IN DIE BUITELAND GEBRUIK
As die veldbakkie buite Suid-Afrika, Kenia, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambiek, Namibië,
Swaziland, Tanzanië, Zambië en Zimbabwe gebruik word. Ons sal niemand anders namens jou
vergoed indien die veldbakkie buite Suid-Afrika gebruik word nie.

DOOD OF BESERING VAN ’N LID VAN JOU HUISHOUDING OF ’N WERKNEMER WEENS
’N ONGELUK
As ’n lid van jou huishouding sterf of beseer is in ’n ongeluk, of iemand wat vir jou werk, sterf of
beseer word terwyl hy/sy besig is om te werk.

19 - Veldbakkie – omvattend

Na Inhoudsopgawe

EIENDOM IN JOU BESIT EN DIÉ VAN DIE LEDE VAN JOU HUISHOUDING
As die eiendom in jou besit jou eie is, of die eiendom van die lede van jou huishouding of ander
eiendom wat jy en die lede van jou huishouding by hulle het, ten tye van die ongeluk.

VERSEKERING ONDER DIE PADONGELUKFONDS
Vir enige iets wat onder die Padongelukfonds betaal sal word.

20 - Veldbakkie – omvattend

Na Inhoudsopgawe

BROMPERD (BROMPONIE EN/OF MOTORFIETS)
Hier kan jy eis vir enige skade aan jou bromperd (bromponie en/of motorfiets), of as
dit gesteel is. Jy mag ook eis vir skade wat jy aan iemand anders se eiendom
berokken het.
GEBRUIK VAN DIE MOTORFIETS
Jy sal net versekering geniet as jy die bromperd (bromponie en/of motorfiets) uitsluitlik vir sosiale,
huishoudelike en plesierdoeleindes en tussen jou woning en jou permanente werkplek gebruik.

WAT JY BETAAL WANNEER JY EIS – DIE BYBETALING(S)
Elke keer wanneer iets gebeur waarvoor jy eis, is jy verantwoordelik vir die basiese bybetaling. Jy
moet ook enige van die bykomende bybetalings op jou skedule, bo en behalwe die basiese
bybetaling, betaal.

Ons sal jou vergoed vir:
DIE MOTORFIETS
Die bromperd (bromponie en/of motorfiets) is omvattend verseker. Ons sal jou vergoed as dit
beskadig of gesteel is.
Die meeste wat ons vir die bromperd (bromponie en/of motorfiets) sal betaal, is die redelike
markwaarde daarvan of die waarde wat op jou skedule getoon word, wat ook al die minste is. Indien
die bromperd (bromponie en/of motorfiets) gefinansier is, moet ons eers die
finansieringsmaatskappy betaal. Indien geen onderdele vir die bromperd (bromponie en/of
motorfiets) beskikbaar is nie en dit die regmaak daarvan vertraag, sal ons jou nie ve rgoed vir die
ongerief of geld wat jy mag verloor of enige aanspreeklikheid wat jy as gevolg van die vertraging
mag beleef nie.

INSLEEP- EN STOORKOSTE
Wrakwasleep- en stoorkoste is verseker. Ons sal die redelike koste om die bromperd (bromponie
en/of motorfiets) te stoor of na die naaste hersteller te neem, betaal. Jy sal self verantwoordelik
wees vir die sleep- en stoorkoste van jou bromperd (bromponie en/of motorfiets) as jy nie die
Virseker-Wegsleepdiens bel en een van ons goedgekeurde wrakwadienste gebruik nie.

DIE KERSIE OP DIE KOEK
Gesteelde bykomstighede is verseker, mits jy die bromperd (bromponie en/of motorfiets)
terselfdertyd kwyt is.

ANDER PARTYE
Ons sal iemand anders namens jou vir skade en onkoste vergoed as die gereelde bestuurder
volgens die wet verantwoordelik gehou word vir ’n ongeluk met die bromperd (bromponie en/of
motorfiets), wat iemand anders se eiendom beskadig het.
Die maksimum waardes wat ons onder hierdie sub-afdeling sal betaal, word op jou skedule getoon.
Hierdie perke geld per voorval.

21 - Bromperd (bromponie en/of motorfiets)

Na Inhoudsopgawe

Ons vergoed jou nie vir:
GEEN LISENSIE, DRONKBESTUUR, ’N GEËNDOSSEERDE LISENSIE OF ONGELDIGE
LISENSIE
Indien hierdie bromperd (bromponie en/of motorfiets), deur die gereelde bestuurder bestuur word,
of deur enige persoon wat die algemene toestemming van die gereelde bestuurder het om die
bromperd (bromponie en/of motorfiets) te bestuur, en die bestuurder:
1.

nie gelisensieerd is nie of onder die invloed van alkohol of dwelms bestuur, of terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry of indien hy/sy
nie ’n asemtoets slaag nie; of

2.

’n bestuurslisensie het wat geëndosseer is, hetsy dit op ’n bestuurslisensie of by die
owerhede vertoon word vir nalatige, roekelose of dronkbestuur, of vir bestuur terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry.

ONPADWAARDIGE BROMPERD (BROMPONIE EN/OF MOTORFIETS)
As die bromperd (bromponie en/of motorfiets) in ’n ongeluk is en onpadwaardig is soos bepaal in
die wetgewing vir padwaardigheid.

ONGEMAGTIGDE GEBRUIK VAN BROMPERD (BROMPONIE EN/OF MOTORFIETS)
Indien iemand die bromperd (bromponie en/of motorfiets) gebruik sonder jou medewete of
toestemming en jy nie binne 48 uur ’n kriminele klag teen hulle by die polisie ingedien het nie. Jy
mag ook nie die klag terugtrek nie.

BROMPERD (BROMPONIE EN/OF MOTORFIETS) IN WEDRENNE GEBRUIK OF OM ’N
INKOMSTE TE VERDIEN
Indien die bromperd (bromponie en/of motorfiets) gebruik word om goedere vir handelsdoeleindes
te vervoer,om betalende passasiers rond te rits, vir verhuring, bestuursinstruksie, wedrenne of in ’n
kompetisie.

BROMPERD (BROMPONIE EN/OF MOTORFIETS) IN DIE MOTORFIETSBEDRYF GEBRUIK
Indien die bromperd (bromponie en/of motorfiets) in die motorfietsbedryf gebruik word, tensy dit
gediens of reggemaak word.

BROMPERD (BROMPONIE EN/OF MOTORFIETS) IN DIE BUITELAND GEBRUIK
Indien die bromperd (bromponie en/of motorfiets) buite Suid-Afrika, Botswana, Lesotho, Malawi,
Mosambiek, Namibië, Swaziland en Zimbabwe gebruik word. Ons sal niemand anders namens jou
vergoed as die bromperd (bromponie en/of motorfiets) buite Suid -Afrika gebruik word nie.

DOOD OF BESERING VAN ’N LID VAN JOU HUISHOUDING OF ’N WERKNEMER WEENS
’N ONGELUK
As ’n lid van jou huishouding sterf of beseer is in ’n ongeluk of iemand wat vir jou werk, sterf of
beseer word terwyl hy/sy besig is om te werk.

22 - Bromperd (bromponie en/of motorfiets)

Na Inhoudsopgawe

EIENDOM IN JOU BESIT EN DIÉ VAN DIE LEDE VAN JOU HUISHOUDING
As die eiendom in jou besit jou eie is, of die eiendom van lede van jou huishouding of ander
eiendom wat jy en die lede van jou huishouding by hulle het ten tye van die ongeluk.

VERSEKERING ONDER DIE PADONGELUKFONDS
Vir enige iets wat onder die Padongelukfonds betaal sal word.

DOOD OF BESERING VAN ENIGE PERSOON
Die dood of besering van enige persoon wat op die bromperd (bromponie en/of motorfiets) ry, of op
die bromperd (bromponie en/of motorfiets) klim of van dit afklim.

23 - Bromperd (bromponie en/of motorfiets)

Na Inhoudsopgawe

KARAVAAN
Hier kan jy eis vir enige ongelukskade aan jou karavaan, of as dit gesteel is. Jy mag
ook eis vir skade wat jy aan iemand anders se eiendom berokken het.
GEBRUIK VAN DIE KARAVAAN
Jy sal net versekering geniet indien jy die karavaan uitsluitlik vir sosiale, huishoudelike en
plesierdoeleindes gebruik. Dit wil sê, as jy ’n plesierige Afrikaner is.

WAT JY BETAAL WANNEER JY EIS – DIE BYBETALING(S)
Elke keer wanneer iets gebeur waarvoor jy eis, is jy verantwoordelik vir die basiese bybetaling. Jy
moet ook enige van die bykomende bybetalings op jou skedule, bo en behalwe die basiese
bybetaling, betaal.

Ons sal jou vergoed vir:
DIE KARAVAAN
Die karavaan is omvattend verseker. Dit beteken ons sal jou vergoed indien die karavaan beskadig
of gesteel is.
Die meeste wat ons vir die karavaan sal betaal, is die redelike markwaarde daarvan of die waarde
wat op jou skedule aangetoon word, wat ook al die minste is. Indien die karavaan gefinansier is,
moet ons eers die finansieringsmaatskappy betaal. Indien geen onderdele vir die karavaan
beskikbaar is nie en dit die herstel daarvan vertraag, sal ons jou nie vergoed vir die ongerief of geld
wat jy mag verloor of enige aanspreeklikheid wat jy as gevolg van die vertraging mag beleef nie.

INSLEEP- EN STOORKOSTE
Wrakwasleep- en stoorkoste is verseker. Ons sal die redelike koste om die karavaan te stoor of na
die naaste hersteller te neem, betaal. Jy sal self verantwoordelik wees vir die sleep- en stoorkoste
van jou karavaan as jy nie die Virseker-Wegsleepdiens bel en van een van ons goedgekeurde
wrakwadienste gebruik nie.

ANDER PARTYE
Indien die gereelde bestuurder volgens die wet aanspreeklik is vir ’n ongeluk veroorsaak deur óf in
verband met die woonwa, wat skade aan ’n ander party se eiendom aangerig het, sal ons die ander
party namens jou vir skade, onkostes en uitgawes vergoed.
Die maksimum waardes wat ons onder hierdie sub-afdeling sal betaal, word op jou skedule getoon.
Hierdie perke geld per voorval.

24 - Karavaan
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Ons vergoed jou nie vir:
GEEN LISENSIE, DRONKBESTUUR, ’N GEËNDOSSEERDE LISENSIE OF ONGELDIGE
LISENSIE
As die karavaan gesleep is deur ’n kar wat deur die gereelde bestuurder bestuur word, of deur
enige persoon wat die toestemming van die gereelde bestuurder het om die voertuig te bestuur, en
die bestuurder:
1.

nie gelisensieerd is nie of onder die invloed van alkohol of dwelms bestuur, of terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry of indien hy/sy
nie ’n asemtoets slaag nie; of

2.

’n bestuurslisensie het wat geëndosseer is, hetsy dit op ’n bestuurslisensie of by die
owerhede vertoon word vir nalatige, roekelose of dronkbestuur, of vir bestuur terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry.

ONPADWAARDIGE MOTOR OF KARAVAAN
As die karavaan of die kar wat dit sleep onpadwaardig is soos bepaal in die wetgewing vir
padwaardigheid, of indien die wet of verkeersreëls die sleep van ’n karavaan verbied.

KARAVAAN IN DIE BUITELAND GEBRUIK
Indien die karavaan buite Suid-Afrika, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambiek, Namibië,
Swaziland of Zimbabwe gebruik word. Ons sal niemand anders namens jou vergoed indien die
karavaan buite Suid-Afrika gebruik word nie.

DOOD OF BESERING VAN ’N LID VAN JOU HUISHOUDING OF ’N WERKNEMER WEENS
’N ONGELUK
As ’n lid van jou huishouding sterf of beseer is in ’n ongeluk, of iemand wat vir jou werk, sterf of
beseer word terwyl hy/sy besig is om te werk.

EIENDOM IN JOU BESIT EN DIÉ VAN DIE LEDE VAN JOU HUISHOUDING
As die eiendom in jou besit jou eie is, of die eiendom van die lede van jou huishouding of ander
eiendom wat jy en die lede van jou huishouding by hulle het, ten tye van die ongeluk, of items binne
die karavaan, behalwe as jy dit onder karavaaninhoud verseker het.

VERSEKERING ONDER DIE PADONGELUKFONDS
Vir enige iets wat onder die Padongelukfonds betaal sal word.

DOOD OF BESERING VAN ENIGE PERSOON
Indien hy/sy tydens die ongeluk in die karavaan was.

25 - Karavaan
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KARAVAAN – LOS INHOUD
Hier kan jy eis vir verlies van of skade aan die los inhoud van die karavaan.
WAT JY BETAAL WANNEER JY EIS – DIE BYBETALING(S)
Elke keer wanneer iets gebeur waarvoor jy eis, is jy verantwoordelik vir die basiese bybetaling. Jy
moet ook enige van die bykomende bybetalings op jou skedule, bo en behalwe die basiese
bybetaling, betaal.

Ons sal jou vergoed vir:
1.

Die los inhoud van die karavaan, jou persoonlike besittings en dié van jou gesinslede
wat by jou woon. Dit moet binne die karavaan gehou word, en jou skedule moet aantoon
dat jy ’n premie daarvoor betaal.

2.

Verlies of skade as gevolg van brand, weerlig, ontploffing, kwaadwillige beskadiging,
botsing met die karavaan, vallende bome (maar nie terwyl hulle afgekap word nie),
aardskudding, storm, vloed, inbraak of diefstal, maar slegs indien ons die skade wat
deur die inbraak aangerig is, kan sien.

Ons vergoed jou nie vir:
1.

Aktes, verbande, wisselbriewe, skuldbriewe, geld, tjeks, seëls, dokumente van enige
aard, manuskripte, medaljes en munte, seldsame boeke, rygoed of fietse.

2.

Goedere wat jy meer spesifiek elders, of met ons, verseker het.

3.

Goedere en besittings wat jy uitsluitlik vir besigheid, professionele of handels doeleindes gebruik.

26 - Karavaan – los inhoud

Na Inhoudsopgawe

GHOLFKARRETJIE – OMVATTEND
Hier kan jy eis vir enige ongelukskade aan jou gholfkarretjie, of as dit gesteel is. Jy
mag ook eis vir skade wat jy aan iemand anders se eiendom berokken.
GEBRUIK VAN DIE GHOLFKARRETJIE
Jy sal net dekking geniet indien jy die gholfkarretjie uitsluitlik vir sosiale, huishoudelike en
plesierdoeleindes gebruik. Dit wil sê, as jy ’n plesierige Afrikaner is.

WAT JY BETAAL WANNEER JY EIS – DIE BYBETALING(S)
Elke keer wanneer iets gebeur waarvoor jy eis, is jy verantwoordelik vir die basiese bybetaling. Jy
moet ook enige van die bykomende bybetalings op jou skedule, bo en behalwe die basiese
bybetaling, betaal.

Ons sal jou vergoed vir:
DIE GHOLFKARRETJIE
Die gholfkarretjie is omvattend verseker. Dit beteken ons sal jou vergoed indien die gholfkarretjie
beskadig of gesteel word.
Die meeste wat ons vir die gholfkarretjie sal betaal, is die redelike markwaarde daarvan of die
waarde wat op jou skedule aangetoon word, wat ook al die minste is. Indien die gholfkarretjie
gefinansier is, moet ons eers die finansieringsmaatskappy betaal. Indien geen onderdele vir die
gholfkarretjie beskikbaar is nie en dit die herstel daarvan vertraag, sal ons jou nie vergoed vir die
ongerief of geld wat jy mag verloor of enige aanspreeklikheid wat jy as gevolg van die vertraging
mag beleef nie.

INSLEEP- EN STOORKOSTE
Ons sal die redelike koste om die gholfkarretjie te stoor of na die naaste hersteller te neem, betaal.

ANDER PARTYE
Ons sal die ander party namens jou vir skade en koste vergoed indien jy volgens die wet
verantwoordelik is vir ’n ongeluk, ’n ander party se eiendom beskadig.
Die maksimum waardes wat ons onder hierdie sub-afdeling sal betaal word op jou skedule getoon.
Hierdie perke geld per voorval.

Ons vergoed jou nie vir:
GEEN LISENSIE, DRONKBESTUUR, ’N GEËNDOSSEERDE LISENSIE OF ONGELDIGE
LISENSIE
As die gholfkarretjie bestuur of gesleep is deur ’n kar wat deur die gereelde bestuurder bestuur
word, of deur enige persoon wat die toestemming van die gereelde bestuurder het, en
die bestuurder:
1.

nie gelisensieerd is nie of onder die invloed van alkohol of dwelms bestuur, of terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry of indien hy/sy
nie ’n asemtoets slaag nie; of
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2.

’n bestuurslisensie het wat geëndosseer is, hetsy dit op ’n bestuurslisensie of by die
owerhede vertoon word vir nalatige, roekelose of dronkbestuur, of vir bestuur terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry.

ONGEMAGTIGDE GEBRUIK VAN DIE GHOLFKARRETJIE
Indien iemand die gholfkarretjie gebruik sonder jou medewete of toestemming en jy nie binne 48
uur ’n kriminele klag teen hulle ingedien het nie. Jy mag ook nie die klag terugtrek nie.

GHOLFKARRETJIE IN DIE BUITELAND GEBRUIK
Ons sal jou nie vergoed of iemand anders namens jou vergoed as die gholfkarretjie buite
Suid-Afrika gebruik word nie.

DOOD OF BESERING VAN ’N LID VAN JOU HUISHOUDING OF ’N WERKNEMER WEENS
’N ONGELUK
As ’n lid van jou huishouding sterf of beseer is in ’n ongeluk wat verband hou met, of veroorsaak is
deur, die gholfkarretjie, of iemand wat vir jou werk, sterf of beseer word terwyl hy/sy besig is om in
of met die gholfkarretjie te werk.

EIENDOM IN JOU BESIT EN DIÉ VAN DIE LEDE VAN JOU HUISHOUDING
As die eiendom in jou besit jou eie is, of die eiendom van die lede van jou huishouding of ander
eiendom wat jy en die lede van jou huishouding by hulle het, ten tye van die ongeluk of items binne
die gholfkarretjie.

VERSEKERING ONDER DIE PADONGELUKFONDS
Vir enige iets wat onder die Padongelukfonds betaal sal word.

DOOD OF BESERING VAN ENIGE PERSOON
Indien hy/sy tydens die ongeluk in die gholfkarretjie was.

28 - Gholfkarretjie – omvattend
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GHOLFKARRETJIE – DIEFSTAL
Hier kan jy eis as jou gholfkarretjie by die risiko-adres gesteel word.
GEBRUIK VAN DIE GHOLFKARRETJIE
Jy sal net dekking geniet indien jy die gholfkarretjie uitsluitlik vir sosiale, huishoudelike en
plesierdoeleindes gebruik. Dit wil sê, as jy ’n plesierige Afrikaner is.

WAT JY BETAAL WANNEER JY EIS – DIE BYBETALING(S)
Elke keer wanneer iets gebeur waarvoor jy eis, is jy verantwoordelik vir die basiese bybetaling,
waar nodig.

Ons sal jou vergoed vir:
DIE GHOLFKARRETJIE
Ons sal jou vergoed indien die gholfkarretjie gesteel word terwyl binne die gronde van die
risiko-adres waar jy bly en jou versekerde goedere hou.
Die meeste wat ons vir die gholfkarretjie sal betaal, is die redelike markwaarde daarvan of die
waarde wat op jou skedule aangetoon word, wat ook al die minste is. Indien die gholfkarretjie
gefinansier is, moet ons eers die finansieringsmaatskappy betaal.

Ons sal jou nie vir die volgende vergoed nie:
GHOLFKARRETJIE WAT BUITE DIE GRONDE GESTEEL WORD
Indien die gholfkarretjie gebruik en gesteel word buite die gronde waar jy woon en jou versekerde
eiendom gehou word.

ONGEMAGTIGDE GEBRUIK VAN GHOLFKARRETJIE
Indien iemand die gholfkarretjie gebruik sonder jou medewete of toestemming en jy nie binne 48
uur ’n kriminele klag teen hulle ingedien het nie. Jy mag ook nie die klag terugtrek nie.

DOOD OF BESERING VAN ’N LID VAN JOU HUISHOUDING OF ’N WERKNEMER WEENS
’N ONGELUK
As ’n lid van jou huishouding of iemand wat vir jou werk, of enige ander party, sterf of beseer word
binne of buite die gholfkarretjie.

SKADE/VERLIES VAN EIENDOM
As dit jou eiendom, of die eiendom van die lede van jou huishouding of ander eiendom wat jy en die
lede van jou huishouding by hulle het, of items binne die gholfkarretjie is. Jy sal nie vergoed word
vir verlies of skade aan enige eiendom wat aan ’n derde party behoort nie.

VERSEKERING ONDER DIE PADONGELUKFONDS
Vir enige iets wat onder die Padongelukfonds betaal sal word.
29 - Gholfkarretjie – diefstal
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SLEEPWA
Hier kan jy eis vir enige skade aan jou sleepwa, of as dit gesteel is. Jy mag ook eis
vir skade wat jy aan iemand anders se eiendom berokken het.
DEFINISIE VAN ’N SLEEPWA
’n Sleepwa word gedefinieer as ’n voertuig sonder enige middel van self-aandrywing, ontwerp om
getrek te word deur ’n self-aangedrewe voertuig.

GEBRUIK VAN DIE SLEEPWA
Jy sal slegs versekering geniet indien jy die sleepwa uitsluitlik vir sosiale, huishoudelike en
plesierdoeleindes gebruik. Dit wil sê, as jy ’n plesierige Afrikaner is.

WAT JY BETAAL WANNEER JY EIS – DIE BYBETALING(S)
Elke keer wanneer iets gebeur waarvoor jy eis, is jy verantwoordelik vir die basiese bybetaling. Jy
moet ook enige van die bykomende bybetalings op jou skedule, bo en behalwe die basiese
bybetaling, betaal.

Ons sal jou vergoed vir:
DIE SLEEPWA
Die sleepwa is omvattend verseker. Ons sal jou vergoed indien dit beskadig of gesteel word.
Die meeste wat ons vir die sleepwa sal betaal, is die redelike markwaarde daarvan, of die waarde
wat op jou skedule aangetoon word, wat ook al die minste is. Indien die sleepwa gefinansier is,
moet ons eers die finansieringsmaatskappy betaal. Indien onderdele vir die sleepwa nie beskikbaar
is nie en dit die herstel daarvan vertraag, sal ons jou nie vergoed vir die ongerief of geld wat jy mag
verloor of vir enige aanspreeklikheid wat jy as gevolg van die vertraging mag bel eef nie.

VERVOER- EN STOORKOSTE
Wrakwavervoer- en stoorkoste is verseker. Ons sal die redelike koste om die sleepwa te stoor of na
die naaste hersteller te neem, betaal.

ANDER PARTYE
Indien die gereelde bestuurdervolgens die wet aanspreeklik is vir ’n ongeluk veroorsaak deur, óf in
verband met, die sleepwa, wat skade aan ’n ander party se eiendom aangerig het, sal ons die ander
party namens jou vergoed vir skade, onkostes en uitgawes.
Die maksimum waardes wat ons onder hierdie sub-afdeling sal betaal word op jou skedule getoon.
Hierdie perke geld per voorval.
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Ons vergoed jou nie vir:
GEEN LISENSIE, DRONKBESTUUR, ’N GEËNDOSSEERDE LISENSIE OF ONGELDIGE
LISENSIE
As die sleepwa gesleep is deur ’n kar wat deur die gereelde bestuurder bestuur word, of deur enige
persoon wat sy/haar toestemming het, en die bestuurder:
1.

nie gelisensieerd is nie of onder die invloed van alkohol of dwelms bestuur, of terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry of indien hy/sy
nie ’n asemtoets slaag nie; of

2.

’n bestuurslisensie het wat geëndosseer is, hetsy dit op ’n bestuurslisensie of by die
owerhede vertoon word vir nalatige, roekelose of dronkbestuur, of vir bestuur terwyl die
persentasie alkohol in die bestuurder se bloed die wettige limiet oorskry.

ONPADWAARDIGE MOTOR OF SLEEPWA
As die sleepwa of die kar wat dit sleep onpadwaardig is soos bepaal in die wetgewing vir
padwaardigheid, of indien die wet of verkeersreëls die sleep van sleepwaens verbied.

SLEEPWA IN DIE BUITELAND GEBRUIK
As die sleepwa buite Suid-Afrika, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambiek, Namibië, Swaziland en
Zimbabwe gebruik word. Ons sal niemand anders namens jou vergoed indien d ie sleepwa buite
Suid-Afrika gebruik word nie.

DOOD OF BESERING VAN ’N LID VAN JOU HUISHOUDING OF ’N WERKNEMER WEENS
’N ONGELUK
As ’n lid van jou huishouding sterf of beseer is in ’n ongeluk, of iemand wat vir jou werk, sterf of
beseer word terwyl hy/sy besig is om te werk.

EIENDOM IN JOU BESIT EN DIÉ VAN DIE LEDE VAN JOU HUISHOUDING
As die eiendom in jou besit jou eie is, of die eiendom van die lede van jou huishouding of ander
eiendom wat jy en die lede van jou huishouding by hulle het ten tye van die ongeluk, of as dit items
binne die sleepwa is.

DEKKING ONDER DIE PADONGELUKSFONDS
Vir enige iets wat jy betaal sal word onder die Padongelukfonds.

DOOD OF BESERING VAN ENIGE PERSOON
Indien hy/sy in die sleepwa was tydens die ongeluk.
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WATERTUIG
Hier mag jy eis vir enige skade aan jou watertuig, of as dit gesteel is. Jy mag ook eis
vir skade wat jy aan ander partye en hulle eiendom berokken het.
HOE EN WAAR JY DIE WATERTUIG MAG GEBRUIK
1.

Jy sal slegs versekering geniet as jy die watertuig vir sosiale, huishoudelike en
plesierdoeleindes, en vir die doel waarvoor dit gemaak is, gebruik. Dit wil sê, as jy ’n
plesierige Afrikaner is.

2.

Die watertuig moet deur jou of iemand wat jou toestemming het, gestuur en beheer
word. Jy moet ook toesien dat jy die reëls en regulasies van die spesifieke waters waar
die watertuig gebruik word, nakom.

3.

Die watertuig moet aan wal of drywend weesop binnelandse of kuswaters, of per pad,
see, lug of spoor vervoer word, deur:
a.

binnelandse waters van suidelike Afrika, synde alle binnelandse nie getygebonde vaarbare waterweë van Botswana, Lesotho, Mala wi, Mosambiek,
Namibië, Suid-Afrika, Swaziland, Zambië en Zimbabwe, insluitend mere, riviere
en damme wat gebruik word vir sport en ontspanning; en

b.

kuswaters van suidelike Afrika, synde die territoriale waters binne ’n afstand van
20 km van die kus, vanaf Walvisbaai, Namibië, op die Atlantiese Oseaan, om
die kus van Suid-Afrika tot nie verder noord as die breedtegraad 23° suid nie,
Mosambiek, op die Indiese Oseaan.

WAT JY BETAAL WANNEER JY EIS – DIE BYBETALING(S)
Elke keer wanneer iets gebeur waarvoor jy eis, is jy verantwoordelik vir die basiese bybetaling. Jy
moet ook enige van die bykomende bybetalings op jou skedule, bo en behalwe die basiese
bybetaling, betaal.

Ons sal jou vergoed vir:
DIE

WATERTUIG,

SY

MASJINERIE

EN

MOTOR(S),

STANDAARDMONTERINGS,

UITRUSTING, TOERUSTING EN GEMONTEERDE BYBEHORE
Die watertuig, sy masjinerie en motor(s), standaardmonterings, uitrusting, toerusting en
gemonteerde bybehore is omvattend verseker. Ons sal jou vergoed indien dit beskadig of gesteel
word.
Die meeste wat ons vir die watertuig sal betaal, is die redelike markwaarde, of die waarde wat op
jou skedule aangetoon word, wat ook al die minste is. Indien die watertuig gefinansier is, moet ons
eers die finansieringsmaatskappy betaal. As onderdele vir die watertuig nie beskikbaar is nie, en dit
die herstel daarvan vertraag, sal ons jou nie vergoed vir die ongerief of geld wat jy mag verloor, of
vir enige aanspreeklikheid wat jy as gevolg van die vertraging mag beleef nie.

DIE STOORKOSTE
Die stoorkoste wat jy moes dra om verdere skade of verlies van die watertuig te voorkom of te
verminder, is verseker.
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OPSPOOR VAN DIE WATERTUIG
Die koste om die watertuig op te spoor nadat dit gestrand het, met iets gebots het of gesink het,
(dus in warm water was) is verseker.

TERUGVOERING
Die koste om die watertuig te stoor en af te lewer na die naaste grenspos van Suid -Afrika, is
verseker as die watertuig buite Suid-Afrika beskadig was deur enige iets wat die polis verseker.

MEDIESE UITGAWES
Mediese uitgawes is verseker. Indien die watertuig in ’n ongeluk is of sink en iemand daarin
seerkry, sal ons tot R2 000 per voorval betaal.

ANDER PARTYE
Ons sal die ander partye (dit sluit die mense in die versekerde watertuig, of ’n waterskiër uit) vir
skade, koste en uitgawes vergoed indien die stuurman of -vrou van die watertuig volgens wet
verantwoordelik is vir ’n ongeluk wat ’n ander party se eiendom beskadig het, of beswyking of
besering veroorsaak het. Die ongeluk moes veroorsaak gewees het deur, of verband gehou het
met, die watertuig op die polis.
Daar sal geen versekering wees as die watertuig per pad vervoer was tydens ’n ongeluk, of as dit
buite Suid-Afrika of meer as 20 km vanaf Suid-Afrika se kus gebruik was nie.

WATERSKIËR-AANSPREEKLIKHEID
Waterskiër-aanspreeklikheid word verseker, maar slegs as jou skedule aantoon dat jy ’n premie
daarvoor betaal.
1.

Indien die stuurman of -vrou van die watertuig volgens wet verantwoordelik is, sal ons
betaal vir die toevallige dood, liggaamlike beserings, verlies, of skade aan die waterskiër
en/of sy/haar besittings, terwyl hy/sy deur die watertuig gesleep word of terwyl hy/sy
voorberei om gesleep te word, of nog in die water ronddobber voor hy/sy i n die
watertuig terugklim.

2.

As die waterskiër volgens wet verantwoordelik is, sal ons betaal vir die dood van, of
liggaamlike beserings van ander en die verlies van of skade aan eiendom van ander,
veroorsaak in ’n ongeluk deur die waterskiër terwyl h y/sy gesleep word of voorberei om
gesleep te word, of nog in die water ronddobber voor hy/sy in die watertuig terugklim.

Ons vergoed jou nie vir:
JY EN JOU PASSASIERS SE EIENDOM
As die eiendom in jou besit jou eie is, of die eiendom van jou passasiers of ander eiendom wat jy en
jou passasiers by julle op die watertuig het.

DIE WATERTUIG SE SLEEPWA
Die sleepwa moet afsonderlik verseker word.

33 - Watertuig

Na Inhoudsopgawe

DOOD OF BESERING VAN ’N LID VAN JOU HUISHOUDING OF ’N WERKNEMER WEENS
’N ONGELUK
Indien ’n lid van jou huishouding sterf of beseer is in ’n ongeluk, of iemand wat vir jou werk, sterf of
beseer is terwyl hy/sy besig is om te werk.

WATERTUIG GEBRUIK VIR VERHURING OF BEVRAGTING OF OM ’N INKOMSTE TE
VERDIEN
Indien die watertuig gebruik word om betalende passasiers rond te rits, vir verhuring of
navigasie-instruksie gebruik word, of terwyl dit vir bevragting gebruik word.

KONFISKASIE
Indien daar op die watertuig beslag gelê word of dit deur ’n wettige instansie gekonfiskeer word.

FOUTIEWE HERSTELWERK, LATENTE DEFEKTE, LANSERING
Enige verlies of skade veroorsaak deur foutiewe herstelwerk of instandhouding, ’n latente defek in
die watertuig se ontwerp, konstruksie of masjinerie, of skade wat deur branders veroorsaak word
wanneer die watertuig te water gelaat word.

DRUKGOLWE
Enige verlies of skade as gevolg van ’n drukgolf veroorsaak deur ’n vliegtuig wat teen ’n soniese of
supersoniese snelheid vlieg.

VERVOER VIA PAD
Indien die watertuig nie op ’n behoorlik geboude, ontwerpte en padwaardige sleepwa vervoer word
nie.

VLIEGTUIE OF VLIEGAPPARAAT
Enige verlies of skade veroorsaak deur vliegtuie of ander vliegapparaat, of artikels wat uit hulle val.

SEEROOF VAN WATERTUIG OF WATERTUIG GEBRUIK VIR WEDSTRYDE
Enige verlies of skade deur seerowery veroorsaak of terwyl die watertuig vir enige soort wedstryde,
spoed- of betroubaarheidstoets gebruik word. Indien die watertuig gebruik is in ’n georganiseerde
seilwedstryd, sal die koste van vervanging en herstelwerk aan seile, maste, rondhout, staande en
lopende takelwerk tot twee derdes van daardie koste beperk word.

SEILE EN BESKERMENDE OORTREKSELS
Enige verlies van of skade aan seile en beskermende oortreksels as gevolg van die wind wat dit
geskeur of weggewaai het, behalwe as die watertuig gestrand is, sink, brand, bots of wanneer die
rondhout waaraan die seile vasgemaak is, beskadig word.
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WATERTUIG SONDER TOESIG GELAAT
Indien die watertuig en sy motor(s) sonder toesig gelaat word vir langer as twaalf ure aanmekaar,
tensy die watertuig en sy motor(s) binne ’n marina of erkende vasmeerplek, binne die grense van
die versekerde se huis, by enige skeepswerf of herstelplek, of by enige ander erkende stoorplek
was.

BRANDBLUSSER(S) WAT NIE GEÏNSTALLEER IS NIE OF NIE WERK NIE
Vir enige verlies of skade veroorsaak deur brand aan enige watertuig toegerus met binneboordse
masjinerie wat nie ’n brandblusser, wat behoorlik funksioneel is en in ’n goeie toestand is nie, het
nie.

STUURMAN OF -VROU ONDER DIE INVLOED
Indien die stuurman of -vrou onder die invloed van drank of dwelms is, of terwyl die persentasie
alkohol in die stuurman of -vrou se bloed die wettige limiet oorskry en/of indien hy/sy nie ’n
asemtoets slaag nie.

WATERTUIG BY ’N ONGEREGISTREERDE VASMEERPLEK VASGEMEER
Vir enige verlies of skade aan enige watertuig terwyl dit permanent by ’n ongeregistreerde marina
of vasmeerplek vasgemeer is.

ONDERDOMPELDE MOTORS
Indien jy nie dadelik ’n onderdompelde motor uitspoel of weer aansluit, waar dit van toepassing en
prakties is nie.

MOTOR(S) WAT NIE BEHOORLIK VASGEBOUT IS NIE
Vir die verlies van of skade aan die watertuig se masjinerie en buitemotor(s) terwyl dit nie behoorlik
vasgebout was aan die watertuig nie.

GEEN DIEFWEERTOESTEL
As die watertuig se buitemotor(s) gesteel word terwyl dit nie behoorlik aan die watertuig deur ’n
diefweertoestel vasgesluit was nie.

ENIGE ANDER VERLIES OF SKADE
Vir enige verlies of skade direk of indirek veroorsaak deur die onklaarraking, breekskade of roes,
slytasie, agteruitgang of waardevermindering, tot niet gaan, verbleiking, meganiese of elektriese
onklaarraking, insekte of knaagdiere en gevolglike verlies van enige oorsaak ho egenaamd.
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HUISINHOUD
Hier mag jy eis vir enige skade aan die items in jou huis, of as dit gesteel is.
WAT JY BETAAL WANNEER JY EIS – DIE BYBETALING(S)
Elke keer wanneer iets gebeur waarvoor jy eis, is jy verantwoordelik vir die basiese bybetaling. Jy
moet ook enige van die bykomende bybetalings op jou skedule, bo en behalwe die basiese
bybetaling, betaal, waar van toepassing.

Ons sal jou vergoed vir:
Verlies van of skade aan die huishoudelike goedere en persoonlike besittings wat jy en jou
gesinslede het wat saam met jou woon tussen jou vier mure, of in die buitegeboue by die adres op
jou skedule. Dit sluit verlies of skade in wat veroorsaak word deur brand, weerlig, kragoorlading,
ontploffing, kwaadwillige beskadiging, botsing met jou huis en buitegeboue (kamer(s) sonder
direkte toegang tot jou huis), vallende bome (maar nie terwyl hulle afgekap word nie),
aardskudding, storm, vloed, geisers, toerusting of pype wat bars of oorloop en inbraak of diefstal.
DIE MAKSIMUM VERGOEDING VIR DIE VOLGENDE ITEMS VERSKYN OP JOU SKEDULE:

KOS WAT SLEG WORD
Kos wat sleg word as gevolg van ’n kragonderbreking of as jou ys- of vrieskas breek.

WASGOED OF TUINMEUBELS
Wasgoed of tuinmeubels wat gesteel word by jou huis terwyl dit buite is.

JOU GASTE SE BESITTINGS
Jou gaste se besittings wat uit jou huis gesteel word.

GELD UIT JOU HUIS
Geld wat uit jou huis gesteel word, solank ons die skade wat deur die inbraak aangerig is, kan sien.

PERSOONLIKE DOKUMENTE, MUNTE EN SEËLS
Verlies van persoonlike dokumente, munte en/of ’n seëlversameling.

SLOTTE EN SLEUTELS
Slotte en sleutels, indien dit verloor of beskadig word.

KREDIET- EN BANKKAARTE
Krediet- en bankkaartbedrog wat met jou kaarte gepleeg is.
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’N GHOLFKOLHOU OF ’N ROLBALVOLTAL
’n Kolhou of voltal op ’n erkende gholf- of rolbalbaan. Om wat mee te maak? ’n Rondte te koop by
die 19de putjie, natuurlik.

JY EN/OF JOU WEDERHELF SE DOOD
Jy en/of jou wederhelf se dood, indien dit as gevolg van ’n brand of inbraak by jou huis is.

JOU HUISHOUDELIKE WERKER SE BESITTINGS
Jou huishoudelike werker se besittings indien dit gesteel is, maar slegs as ons die skade wat deur
die inbraak aan die geboue aangerig is, kan sien.

MEDIESE UITGAWES
Mediese uitgawes as gevolg van ’n besering wat veroorsaak is deur ’n defek in jou geboue of deur
jou troeteldier. Ons sal jou nie vergoed vir beserings van ’n lid van jou huishouding nie, maar wel vir
jou huishoudelike werker se beserings.

VEEARTSKOSTE
Veeartskoste indien jou troeteldier in ’n padongeluk seerkry.

HUUR OM ELDERS TE BLY
Die huur wat jy moet betaal om op ’n ander plek te bly as jy nie in jou huis kan woon nie omdat dit
deur enigiets verseker deur die polis beskadig is.

BESITTINGS AS DIT IN ’N TREKLORRIE IS
Jou besittings, as dit in ’n treklorrie is en in ’n ongeluk is. Ons sal jou ook vergoed vir skade
veroorsaak deur brand, weerlig en ontploffing terwyl jou besittings vervoer word of in ’n
geregistreerde meubelpakhuis gestoor word.

BREEK VAN SPIEËLS EN GLAS
Spieëls en glas wat deel is van ’n stoof, oond of meubels, indien dit per ongeluk breek.

BREEK VAN TELEVISIE
As dit per ongeluk breek, maar nie as dit elektronies of meganies onklaar raak nie.

BRANDWEERKOSTE
Brandweerkoste as daar ’n brand by jou huis is.

37 - Huisinhoud

Na Inhoudsopgawe

AANSPREEKLIKHEID AS ’N HUISBEWONER
Ons sal jou vergoed as jy volgens wet verantwoordelik is vir:
1.

enige iemand anders as jy of jou gesin wat saam met jou woon, of iemand wat vir jou
werk, in ’n ongeluk by jou adres sterf of seerkry;

2.

die eiendom van enige persoon wat per ongeluk by jou huis beskadig word, maar dit is
nie joune, ’n lid van jou gesin s’n of iemand wat vir jou werk nie s’n nie (let wel: iets wat
nie aan jou en jou gesin behoort nie, maar wat jy vir iemand anders oppas, is nie
verseker nie); en

3.

die verhaalbare regskoste van die persoon wat teen jou eis.

AANSPREEKLIKHEID AS ’N HUURDER
Ons sal jou vergoed as jy volgens wet aanspreeklik gehou word vir:
1.

skade aan die geboue wat jy huur by die versekerde adres en die eienaar se vaste
toebehore, veroorsaak deur enigiets wat in hierdie polis verseker word;

2.

badkamertoerusting of vaste glaspanele by die versekerde adres wat per ongeluk breek;
en

3.

water-, gas- of rioolpype of elektrisiteits- of telefoonverbindings van die geboue of
buitegeboue by die versekerde adreswat per ongeluk breek.

AANSPREEKLIKHEID TEENOOR HUISHOUDELIKE WERKERS
As jy volgens wet aanspreeklik gehou word, sal ons betaal as jou huishoudelike werker beseer
word of sterf as gevolg van ’n ongeluk wat by jou woning plaasgevind het terwyl hy/sy besig was om
te werk.

Ons vergoed jou nie vir:
VERSKEIE DOKUMENTE, GELD, ENS
Aktes, verbande, wisselbriewe, skuldbriewe, geld, tjeks, seëls, dokumente van enige aard,
manuskripte, medaljes en munte, seldsame boeke, karre of hulle klankstelsels, bykomstighede of
onderdele, diere, watertuie, sleepwaens of karavane.

GOEDERE MEER SPESIFIEK VERSEKER
Items wat jy meer spesifiek elders, of by ons, verseker het.

BRANDSKADE AAN ’N GRASDAKGEBOU
Brandskade as jou huis of buitegeboue ’n grasdak het, tensy jou skedule aantoon dat dit
verseker is.

SKADE AAN NIE-GOEDGEKEURDE GEBOUE
Enige skade indien die plaaslike owerheid nie die konstruksie van die gebou goedgekeur het of sou
goedkeur nie.
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GOEDERE WAT UITSLUITLIK VIR HANDELSDOELEINDES GEBRUIK WORD
Goedere en besittings wat jy uitsluitlik vir besigheid, professionele of handelsdoeleindes gebruik.

BOORGAT- EN SWEMBADTOERUSTING
Hierdie items kan afsonderlik onder ’n draagbare-besittingspolis verseker word.

ITEMS WAT UIT JOU MOTORHUIS EN BUITEGEBOUE GESTEEL WORD
Ons sal jou slegs vergoed as ons die skade wat deur die inbraak aangerig is, kan sien.

HUIS GEBRUIK AS ’N KOMMUNE
Enige verlies of skade indien meer as twee onverwante persone in jou huis woon en dit ’n kommune
is.

VERVOER EN STOOR BUITE SUID-AFRIKA
Enige skade of verlies indien jou besittings in ’n treklorrie vervoer word of buite die grense van
Suid-Afrika gestoor word.

AANSPREEKLIKHEIDSEISE
Vir dood, besering of skade veroorsaak deur, voortspruitend uit, of die resultaat van, jou:
1.

eienaarskap, besit of gebruik van vliegtuie, karre of watertuie;

2.

eienaarskap van grond of geboue;

3.

nastrewing of beoefening van enige ambag, besigheid of professie;

4.

diere, buiten ’n kat, hond of ’n perd, wat vir plesierdoeleindes gery word;

5.

gebruik van ’n wapen; of

6.

opsetlike of kwaadwillige optrede.

Wat gebeur as jy onderverseker is
Die bedrag waarvoor jy jou besittings verseker, moet die vervangingswaarde daarvan weerspieël.
Die vervangingswaarde is wat dit jou ten tye van die eis sal kos om al jou besittings met
soortgelyke, nuwes te vervang. Indien jy eis, sal ons die vervangingswaarde waarvoor jy dit moes
verseker, bereken. Indien jy dit vir minder verseker het, sal ons slegs ’n gedeelte van jou eis betaal,
bv:
EIS

R10 000

VERSEKER VIR

R50 000

VERVANGINGSWAARDE

R100 000

BEREKENING VIR ONDERVERSEKERING

EISUITBETALING
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DRAAGBARE BESITTINGS
Hier mag jy eis vir items wat jy gewoonlik saam met jou dra wat wegraak, gesteel is
of skade kry.
WAT JY BETAAL WANNEER JY EIS – DIE BYBETALING(S)
Elke keer wanneer iets gebeur waarvoor jy eis, is jy verantwoordelik vir die basiese bybetaling. Jy
moet ook enige van die bykomende bybetalings op jou skedule, bo en behalwe die basiese
bybetaling, betaal, waar van toepassing.

Ons sal jou vergoed vir:
1.

Verlies van of skade aan jou juweliersware, klere en die persoonlike items wat jy en jou
gesinslede wat by jou woon, gewoonlik dra of saam met jou dra. As enige een item meer
as die bedrag op jou skedule werd is, moet dit gespesifiseer wees voordat ons jou
daarvoor vergoed.

2.

Enige iets wat nie aan bogenoemde beskrywing voldoen nie, maar slegs as ons
ingestem het om dit te verseker en dit spesifiek op jou skedule aangetoon word.

3.

Fietse, voorskrifbrille, kontaklense en selfone, maar slegs as dit op jou skedule
gespesifiseer is.

4.

Boorgat- en swembadtoerusting (insluitend die pomp), maar slegs as dit op jou skedule
gespesifiseer word.

Ons vergoed jou nie vir:
1.

Verlies, skade of agteruitgang as gevolg van motte of goggas, skoonmaak, stryk, herstel
of opknapping.

2.

Verlies van of skade aan ’n horlosie as gevolg van ooropwenning, lekkende batterye of
onderdompeling in water.

3.

Iets wat jy slegs vir besigheids-, handels- of professionele doeleindes gebruik.

4.

’n Totaal wat meer is as die bedrag op jou skedule as jou versekerde items uit die kajuit
van jou kar gesteel word. Daar sal geen dekking wees as ons nie die skade wat deur die
inbraak aangerig is, kan sien nie.

5.

’n Totaal wat meer is as die bedrag op jou skedule as jou versekerde items uit die
kattebak van jou kar gesteel word. Daar sal geen dekking wees as ons nie die skade wat
deur die inbraak aangerig is, kan sien nie.

6.

Jou wasgoed wat gesteel word terwyl dit buite hang.

7.

Geld, tjeks en ander verhandelbare instrumente.
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GEBOUE
Hier mag jy vir skade aan die fisiese struktuur van jou huis en buitegebou(e) eis.
WAT JY BETAAL WANNEER JY EIS – DIE BYBETALING(S)
Elke keer wanneer iets gebeur waarvoor jy eis, is jy verantwoordelik vir die basiese bybetaling. Jy
moet ook enige van die bykomende bybetalings op jou skedule, bo en behalwe die basiese
bybetaling, betaal.

Ons sal jou vergoed vir:
Verlies van of skade aan jou eie huis, motorhuis, buitegeboue, swembad (maar nie boorgat - en
swembadtoerusting nie), mure, hekke, grensdrade, tennisbane en vir die bybehore en vaste
toebehore by die adres op jou skedule.

VERLIES OF SKADE VEROORSAAK DEUR:
1.

brand, weerlig, ontploffing en/of ’n aardskudding;

2.

die bars of oorloop van waterpype of toerusting, maar nie as dit gekoppel is aan ’n
warmwatertoestel of die warmwatertoestel self is nie;

3.

storm of vloed, maar nie wanneer die skade aan jou hekke, heinings of steunmure is nie;

4.

botsing met jou huis en buitegeboue veroorsaak deur diere, karre en vallende bome
(maar nie terwyl hulle afgekap word nie);

5.

lugvaartuie of goed wat daaruit val;

6.

kwaadwillige of doelbewuste skade, maar nie as jou huis vir meer as 60 dae per jaar
leegstaan nie;

7.

inbraak of diefstal, maar indien jou huis of ’n gedeelte daarvan verhuur word, slegs as
ons die skade wat deur die inbraak aangerig is, kan sien; en

8.

ineensakking van grond:
As jou skedule meld dat jy ’n premie vir dié versekering betaal, sal ons jou vergoed vir
verlies of skade aan jou huis, motorhuis en buitegeboue wat deur ineensakking, deining
of grondverskuiwing van die grond waarop die geboue staan, veroorsaak is, solank die
verlies of skade nie veroorsaak is deur of toegeskryf word aan:
a.

ander uitgrawings behalwe mynuitgrawings;

b.

veranderinge, aanbouings of herstel aan die woning;

c.

die verdigting van vulstof;

d.

foutiewe ontwerpmateriaal of vakmanskap; of

e.

normale besinking, inkrimping of uitsetting van die woning nie.

Onder die versekeringstoevoeging sal ons jou ook vergoed vir jou huisinhoud wat
beskadig of verlore raak as gevolg van ineensakking, deining of grondverskuiwing, as jy
’n huisinhoudspolis met ons het by dieselfde versekerde adres, en daarvoor op dieselfde
tyd geëis word as wat jy vir jou geboue eis en die geboue-eis goedgekeur word.
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9.

geisers:
a.

verlies of skade veroorsaak deur die bars of oorloop van geisers, toerusting of
pype geheg aan die geisers, tot die maksimum waarde soos op jou skedule
aangetoon;

b.

verlies of skade aan geisers, bytoestelle en pype, maar slegs indien jou skedule
aantoon dat jy vir geiserversekering betaal; en

c.

verlies of skade aan u/jou verhittingspompe, sonpanele, sonkrag buise, gas en
induksie, maar slegs as dit op u/jou skedule gemeld word.

DIE MAKSIMUM VERGOEDING VIR ELK VAN DIE VOLGENDE ITEMS VERSKYN OP JOU SKEDULE:

VERLIES VAN HUURINKOMSTE
Die huurinkomste wat jy verloor het omdat jou huurder die versekerde gebou(e) moes verlaat as
gevolg van skade wat veroorsaak is deur enige van die gebeure wat deur hierdie polis verseker
word.

HUURONKOSTE OM ELDERS TE BLY
Die onkoste wat jy moes betaal om ’n ander plek te huur omdat jou gebou/e beskadig is deur enige
van die gebeure wat deur die polis verseker word en jy nie daarin kan bly nie.

PROFESSIONELE FOOIE
Jou koste vir professionele fooie en koste van openbare owerhede na skade veroorsaak deur enige
iets wat deur die polis verseker word.

GLAS- EN BADKAMERTOERUSTING
Jou vaste glas- en badkamertoerusting wat per ongeluk beskadig is.

ELEKTRISITEITSVOORSIENING
Jou openbare elektrisiteitsvoorsiening of hoofkragverbindings wat per ongeluk beskadig word.

ANTENNAS
Jou klankstelsel/televisieantennas of -maste en satellietskottels, indien dit per ongeluk breek of
gesteel word.

BRANDWEERKOSTE
Brandweerkoste as daar ’n brand by jou huis is.

SLOPINGSKOSTE
Die koste om jou huis te sloop en die bourommel te verwyder indien dit deur enige iets beskadig
word wat deur hierdie polis verseker word.
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AANSPREEKLIKHEID AS ’N HUISEIENAAR
Indien jy volgens wet aanspreeklik gehou word, sal ons jou vergoed:
1.

indien enige persoon behalwe jy of ’n lid van jou gesin wat saam met jou woon, of
iemand wat vir jou werk by jou adres, in ’n ongeluk sterf of beseer word;

2.

indien die eiendom van enige persoon per ongeluk by jou adres beskadig word, maar dit
nie joune of ’n lid van jou gesin of iemand wat vir jou werk s’n is nie (let wel: iets wat nie
aan jou en jou gesin behoort nie, maar wat jy vir iemand anders oppas, is nie verseker
nie); en

3.

vir die verhaalbare regskoste van die persoon wat teen jou eis.

AANSPREEKLIKHEID TEENOOR HUISHOUDELIKE WERKERS
As jy volgens wet aanspreeklik gehou word, sal ons jou be taal indien jou huishoudelike werker
seerkry of sterf in ’n ongeluk by jou huis terwyl hy/sy besig was om te werk.

Ons vergoed jou nie vir:
BRANDSKADE AAN ’N GRASDAKGEBOU
Brandskade as jou huis of buitegeboue ’n grasdak het, tensy jou skedule aantoon dat dit verseker
is.

SKADE AAN NIE-GOEDGEKEURDE GEBOUE
Enige skade indien die betrokke plaaslike owerheid nie die konstruksie van die gebou goedgekeur
het of sou goedkeur nie.

AANSPREEKLIKHEIDSEISE
Eise vir dood, besering of skade wat veroorsaak is deur of gebeur het as gevolg van:
1.

eienaarskap, besit of gebruik van hysers of karre; of

2.

bedryf van enige handel, besigheid of beroep.

INEENSAKKINGS-, DEININGS- OF GRONDVERSKUIWINGSEISE VIR:
1.

skade of verlies van soliede vloerblaaie of enige ander deel van die gebou as gevolg
van die beweging van die vloerblaaie, tensy die fondasie wat die buitemure van die
geboue ondersteun, deur dieselfde oorsaak en op dieselfde tyd beskadig word;

2.

skade of verlies aan swembaddens, tennisbane, binnehowe, terrasse, rylane, paadjies,
rottings- of bewaringstenke, afvoerpype, waterweë, mure, hekke, pilare en heinings,
tensy die privaatwoning of buitegeboue deur dieselfde oorsaak op dieselfde tyd
beskadig word; of

3.

die koste van noodsaaklike werk wat gedoen moet word om verdere verlies of skade
weens ineensakking, deining of grondverskuiwing te vermy, behalwe waar toepaslike
ontwerpvoorsiening tydens die oorspronklike konstruksie van die woning en verde re
byvoegings daartoe gemaak is
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Wat gebeur as jy onderverseker is
GEBOUVERSEKERING
Jy moet jou huis vir sy vervangingswaarde verseker. Die vervangingswaarde is dit wat dit jou ten
tye van die eis sal kos om jou huis, buitegeboue, mure, swembad, ens. met nuwe materiaal te
herbou.
As jy eis, sal ons die vervangingswaarde waarvoor jy die geboue moes verseker, bereken. Indien jy
dit vir minder as dit verseker het, sal ons slegs ’n gedeelte van jou eis betaal, bv:
EIS

R20 000

VERSEKER VIR

R100 000

VERVANGINGSWAARDE

R200 000

BEREKENING VIR ONDERVERSEKERING

EISUITBETALING

R20 000 x R100 000
R200 000
R10 000

GEISERVERSEKERING
Jy moet vir ons sê hoeveel geisers jy het. Indien jy eis, sal ons die koste teenoor die werklike
hoeveelheid geisers bereken. Indien jy die geisers vir minder as die werklike hoeveelheid geisers
verseker het, sal ons net ’n deel van jou eis uitbetaal, bv:

EIS VIR EEN GEISER

R10 000

HOEVEELHEID GEISERS VERSEKER

1

WERKLIKE HOEVEELHEID GEISERS

2

BEREKENING VIRONDERVERSEKERING

R10 000 x 1
2

EISUITBETALING

R5 000

Neem asseblief kennis dat installasies aan die vervaardiger/s en alle relevante regulatoriese
vereistes, moet voldoen.
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