
Algemene voorwaarden Brandverzekering
Nr. Bv 1

1. N.V. Paramaribo Schade Assurantie Company (hierna aangeduid met N.V. Parsasco) waarborgt, op grondslag van het bij haar ingediende 

aanvraagformulier, welks inhoud met de overeenkomst één geheel uitmaakt, alsmede onder na te melden voorwaarden en met inachtneming van de 

gegevens vermeld in het bij deze polis behorende en daarmee één geheel vormende inlegvel, aan de verzekerde vergoeding van door hem aan de 

verzekerde zaken gelden schade door brand of blikseminslag tot ten hoogste de in het inlegvel vermelde bedragen.

Indien in de omschrijving van de verzekerde voorwerpen of van het gebouw waarin of het erf waarop die voorwerpen zich bevinden, belangrijke 

onjuistheden voorkomen, of indien aangaande omstandigheden waarvan de wetenschap voor de beoordeling van het risico belangrijk is, verkeerde 

opgaven zijn gedaan, of indien is verzuimd van zulke omstandigheden mededeling te doen, zal N.V. Parsasco niet verplicht zijn tot schadevergoeding 

op grond van deze polis, voor zover het verzekerde voorwerpen aangaat waarop zulke onjuiste omschrijving, zulke verkeerde opgave of zulk verzuim 

betrekking heeft.

2. Geen betaling, op een verzekeringspremie betrekking hebbende, zal worden beschouwd als een betaling aan N.V. Parsasco, indien de verzekerde 

hiervoor niet een kwitantie op een gedrukt formulier der N.V. Parsasco, ondertekend door een functionaris of een gevolmachtigde Agent is uitgereikt.

3. De verzekerde moet aan N.V. Parsasco opgaaf doen van iedere verzekering, welke hij op bij deze polis verzekerde voorwerpen reeds heeft gesloten of 

later mocht sluiten en alle aanspraak op schadevergoeding op grond van deze polis is verbeurd, tenzij vóór het ontstaan van een schade zulke opgaaf 

is gedaan en de nadere bijzonderheden omtrent zulke andere verzekering of verzekeringen door of vanwege N.V. Parsasco in de polis of in een 

aantekening op de polis zijn goedgekeurd.

4. Alle verzekeringen op grond van deze polis;

       1. op een gebouw of gedeelte van een gebouw,

       2. op voorwerpen welke zich in een gebouw bevinden,

       3. op huur of een ander voorwerp van verzekering met betrekking tot of in verband met een gebouw of voorwerpen welke zich in een gebouw bevinden

treden onmiddellijk buiten werking na instorting of ontzet geraken.

       a. van zodanig gebouw of van enig gedeelte daarvan,

       b. van het geheel of enig gedeelte van een reeks gebouwen of van enige constructie waarvan zodanig gebouw deel uitmaakt.

MITS zodanige instorting of ontzet geraken plaats heeft van het geheel of een aanzienlijk of belangrijk gedeelte van zodanig gebouw of de bruikbaarheid 

van zodanig gebouw of een gedeelte daarvan vermindert of het brandgevaar van zodanig gebouw of een gedeelte daarvan of van voorwerpen,welke zich 

daarin bevinden, verhoogd wordt of anderszins van wezenlijk belang is. En MITS zodanige instorting of ontzet geraken niet veroorzaakt is door brand, 

waarvan de schade onder deze polis wordt gedekt of zou zijn gedekt indien zodanig gebouw, reeks van gebouwen of constructie onder deze polis ware 

verzekerd. In een proces, rechtsgeding of andere actie rust de bewijslast, dat enige instorting of ontzet geraken is veroorzaakt door brand als voornoemd, 

op de verzekerde.

5. 1. Deze verzekering dekt niet:

    a. schade door diefstal gedurende of na een brand;

    b. schade aan goederen veroorzaakt door hun gisting, natuurlijke verhitting of zelfontbranding (behalve voor zover daarin is voorzien overeenkomstig 

        paragraaf 7f) of doordat zij een verwarmings- of drogingsproces ondergingen;

    c. schade veroorzaakt door, door middel van of ten gevolge van;

       1. de verbranding van goederen op last van een openbare gezagsdrager,

       2. onderaards vuur;

    d. schade direct of indirect veroorzaakt door, ontstaan door of tegengevlogen van of bevorderd door kernwapenmateriaal.

5.2. Deze verzekering dekt geen schade direct of indirect veroorzaakt door, ontstaan door of tegengevolge van of bevorderd door ioniserende stralingen 

of besmetting door radioactiviteit vanwege nucleaire brandstof of vanwege enige nucleaire afval van de verbranding van nucleaire brandstof.
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Uitsluitend voor de toepassing van deze bepaling (5(II) zal onder verbranding mede worden begrepen elk zelfonderhoudend proces van kernsplijting.

6. Deze verzekering dekt generlei schade, direct of indirect veroorzaakt door of voortvloeiende uit een der volgende gebeurtenissen:

    a. aardbeving, vulkanische uitbarsting of soortgelijk natuurverschijnsel;

    b. tyfoon, orkaan, tornado, cycloon, of andere atmosferische storingen;

    c. oorlog, een vijandelijke aanval, een handeling van een buitenlandse vijand, vijandelijksheden of oorlogsdaden (of er al dan niet oorlog is verklaard), 

        burgeroorlog;

    d. muiterij, samenscholing, militair- of volksoproer, opstand rebellie, revolutie, militaire of wederrechterlijke toegeëigende macht, militair gezag of 

        staat van beleg of een van de gebeurtenissen of oorzaken welke tot het afkondigen of handhaven van militair gezag of van de staat van beleg doen 

        besluiten. Schade ontstaan tijdens het bestaan van abnormale omstandigheden (hetzij van natuurkundige dan wel van andere aard) welke direct of 

        indirect zijn veroorzaakt door of voortvloeien uit een of meer van de genoemde gebeurtenissen, zal slechts worden geacht schade te zijn welke door 

        deze verzekering is gedekt, voor zover de verzekerde bewijst dat zodanige schade is ontstaan onafhankelijk van het bestaan van dergelijke abnormale 

        omstandigheden.

In een proces, rechtsgeding, of andere actie, waarin N.V. Parsasco aanvoert, dat op grond van het in deze voorwaarde bepaalde een schade niet door deze 

verzekering wordt gedekt, rust de bewijslast dat zodanige schade wel wordt gedekt, op de verzekerde.

7. Tenzij in de polis uitdrukkelijk het tegendeel is verklaard, dekt deze verzekering niet:

    a. goederen voor rekening van derden;

    b. onbewerkt goud en zilver en niet ingezette edelgesteenten;

    c. curiosa of kunstvoorwerpen voor bedragen boven de SRD 250,-

    d. manuscripten, plannen tekeningen of ontwerpen, patronen, modellen of vormen;

    e. effecten, obligaties of documenten van welke aard ook, zegels, munten of papiergeld, wissels, koopmansboeken of andere zakelijke bescheiden, 

        alsook computerprogramma’s (software);

    f. kolen, tegen schade door groeiing of zelfontbranding;

    g. ontplofbare stoffen;

    h. schade, veroorzaakt door of als gevolg van ontploffing; evenwel zal de schade veroorzaakt door ontploffing van gas voor verlichting of huishoudelijk 

        gebruik in gebouwen waarin dat gas niet wordt geproduceerd en welke niet deel van een gasfabriek uitmaken, worden beschouwd als brandschade 

        in de zin van deze polis;

    i. schade, veroorzaakt door of als gevolg van het in brand geraken, hetzij door een ongelukkig toeval of door een ander oorzaak, van bossen, 

        struikgewassen of tropische wildernis of door het schoonbranden van een stuk land.

8. Indien gedurende de loop der verzekering één of meer van de volgende omstandigheden voordoen, wordt ten opzichte van de verzekerde voorwerpen, 

welke erdoor worden getroffen, het effect der verzekering gelijktijdig en stilzwijgend opgeschort, tenzij de verzekerde, vóór het ontstaan van een schade, 

door aantekening op de polis de inwilliging van N.V. Parsasco of gemachtigde Agent heeft verkregen:

    a. indien het uitgeoefende bedrijf gewijzigd wordt, of indien de aard van het gebruik van of andere omstandigheden betreffende het verzekerde gebouw, 

        of het gebouw waarin de verzekerde voorwerpen zich bevinden zodanige verandering ondergaat, dat het brandgevaar er door wordt verhoogd;

    b. indien het verzekerde gebouw, of het gebouw waarin de verzekerde voorwerpen aanwezig zijn, gedurende de tijd van meer dan 30 dagen buiten 

        gebruik is gesteld;

    c. indien verzekerde voorwerpen worden overgebracht naar enig ander gebouw of ander erf dan waar zij blijkens deze polis zijn verzekerd;

    d. indien het belang bij verzekerde voorwerpen overgaat op een ander, anders dan door erflating of krachtens de wet.

9. Deze verzekering dekt niet de schade aan voorwerpen, welke tijdens het ontstaan van die schade elders reeds verzekerd zijn, of indien deze polis niet 

bestond, verzekerd zouden zijn op enige transportpolis. Voor zover evenwel de schade door die transportpolis of –polissen – niet gerekend met het 

bestaan van deze verzekering – niet geheel is gedekt, dekt deze verzekering het overblijvende deel.

10. Deze verzekering kan te allen tijde op verzoek van de verzekerde worden geannuleerd, in welk geval N.V. Parsasco zal behouden de voor verzekeringen 

op korte termijn gebruikelijke premie, berekend voor de tijd dat de polis van kracht is geweest. Deze verzekering kan eveneens te allen tijde op verlangen 

van N.V. Parsasco, na kennisgeving aan de verzekerde, worden geannuleerd, in welk geval N.V. Parsasco gehouden zal zijn, het pro rata deel der premie 

voor de nog niet verstreken verzekeringsduur, gerekend vanaf de dag der annulatie, op verlangen terug te betalen.
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11. In geval van schade is de verzekerde verplicht daarvan onmiddellijk aan N.V. Parsasco mededeling te doen en binnen 15 dagen na het ontstaan van de 

schade, of binnen een zoveel langere termijn als N.V. Parsasco daarvoor schriftelijk voor dit doel zal toestaan, aan N.V. Parsasco te zenden:

    a. een schriftelijk schade-opgaaf, houdende een specificatie, zó uitvoerig als de omstandigheden mogelijk maken, van de vernietigde of beschadigde 

        voorwerpen van hun waarde onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade, waarbij met winstderving van welke aard ook geen rekening mag 

        worden gehouden;

    b. een gespecificeerde opgaaf van alle bij andere verzekeringsmaatschappijen lopende verzekeringen, indien deze bestaan.

De verzekerde is ook verplicht op eigen kosten te verschaffen en aan N.V. Parsasco te doen toekomen: alle zulke verdere bijzonderheden, plannen 

specificaties, boeken kwitanties, facturen, duplicaten of copieën daarvan, documenten, bewijzen en inlichtingen met betrekking tot de grootte van de

schade, de oorsprong en de oorzaak van de brand en de omstandigheden, onder welke de vernietiging of beschadiging plaatsvond en alles wat verder 

betrekking heeft op de aansprakelijkheid van N.V. Parsasco als redelijkerwijze door N.V. Parsasco of van harentwege kan worden verlangd, tezamen met 

een beëdigde op andere wettige wijze bevestigde verklaring betreffende de juistheid van de schadeopgaaf en daarmee samenhangende omstandigheden. 

Geen betaling op grond van deze polis zal plaats hebben, zolang aan de voorschriften, in deze paragraaf vervat, niet is voldaan.

12. In geval van schade aan de onder deze polis verzekerde voorwerpen, kan N.V. Parsasco:

    a. het gebouw of het erf, waar de schade heeft plaatsgevonden betreden, in bezit nemen en houden;

    b. in bezit nemen of de uitlevering verlangen van alle voorwerpen, eigendom van de verzekerde, welke tijdens het ontstaan van de schade in het 

        gebouw of op het erf aanwezig waren;

    c. alle zodanige voorwerpen in haar bezit houden en deze onderzoeken, sorteren, ordenen, verplaatsen of anderszins behandelen;

    d. voor rekening van wie het aangaat alle zodanige voorwerpen verkopen of er over beschikken.

De op grond van deze bepaling verleende bevoegdheden kunnen te allen tijde door N.V. Parsasco worden uitgeoefend totdat de verzekerde schriftelijke 

kennis geeft, dat hij geen schade reclameert op grond van de polis of, indien een eis is ingesteld, totdat zodanige eis definitief is vastgesteld of ingetrokken; 

door geen enkele handeling, bij de uitoefening of voorgenomen uitoefening van hare bevoegdheden krachtens dit artikel gedaan, neemt N.V. Parsasco 

tegenover de verzekerde enige verplichting op zich of vermindert zij haar recht om zich op de voorwaarden van deze polis te beroepen bij het weren van 

een eis tot schadevergoeding.

Ingeval de verzekerde of iemand handelende uit naam van de verzekerde niet aan het verlangen van N.V. Parsasco voldoet of N.V. Parsasco in de uitoefening 

van haar bij dit artikel vastgelegde bevoegdheden hindert of belemmert, zal elke aanspraak op schadevergoeding op grond van deze polis verbeurd zijn.

De verzekerde heeft in geen geval het recht enig voorwerp aan N.V. Parsasco te abandonneren, onverschillig of N.V. Parsasco dat voorwerp in bezit heeft 

genomen of niet.

13. Indien de schade-opgaaf in enig opzicht bedriegelijk is of indien enige onware verklaring tot staving van de eis tot schadevergoeding is gedaan, of indien 

bedriegelijke middelen of arglist door de verzekerde of diens gemachtigde worden aangewend om voordeel uit de verzekering te trekken, of indien de 

schade door de verzekerde of met diens oogluikende toelating moedwillig is veroorzaakt, of indien een eis tot schadevergoeding door N.V. Parsasco 

afgewezen zijnde een vordering in rechte- niet binnen drie maanden na die afwijzing, of (voor het geval- overeenkomstig punt 18 van de voorwaarden 

deze polis- een scheidsgerecht optreedt) niet binnen drie maanden, nadat het scheidsgerecht uitspraak heeft gedaan, is ingesteld, zal elke aanspraak 

op schadevergoeding op grond van deze polis verbeurd zijn.

14. N.V. Parsasco kan naar eigen keuze de vernietigde of beschadigde voorwerpen geheel of gedeeltelijk herstellen of vervangen in plaats van het 

schadebedrag te betalen of zich met één of meerdere verzekeringsmaatschappijen of verzekeraars met dit doel verstaan. N.V. Parsasco is evenwel niet 

verplicht tot nauwkeurige en volledige herstelling, maar slechts in zoverre als de omstandigheden toelaten en op in redelijkheid voldoende wijze. In geen 

geval is N.V. Parsasco verplicht, voor de herstelling meer te besteden dan nodig zou zijn, om de voorwerpen in dezelfde toestand, waarin zij verkeerden 

vóór de schade ontstond, terug te brengen, noch meer dan daarop de verzekerde som bedraagt.

Indien N.V. Parsasco besluit tot herstel of vervanging van voorwerpen zal de verzekerde op eigen kosten aan N.V. Parsasco al zulke plannen, specificaties, 

afmetingen en andere bijzonderheden verschaffen, als N.V. Parsasco zal vorderen. Maatregelen welke N.V. Parsasco zal nemen met het oog op herstel of 

vervanging zullen niet worden beschouwd als een besluit van N.V. Parsasco om tot herstel of vervanging over te geen.

Indien N.V. Parsasco ingevolge bestuurlijke, administratieve of andere verordeningen betreffende de rooilijn van straten, constructie van gebouwen, of 

dergelijke, niet in staat is over te gaan tot herstel of reparatie van bij deze polis verzekerde voorwerpen, zal N.V. Parsasco in ieder zich voordoend dergelijk 

geval, slechts verplicht zijn tot betaling van de som, welke voor de herstel of reparatie van die voorwerpen nodig geweest zou zijn, indien de wettelijke
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bepalingen toegelaten hadden dezelve in hun vorige toestand te herstellen.

15. De verzekerde is verplicht, op kosten van N.V. Parsasco alles te doen en behulpzaam te zijn en toe te laten dat alles geschiedt wat nodig is, of 

billijkerwijs door N.V. Parsasco kan worden verlangd om mogelijk bestaande rechten en aanspraken op derden geldend te maken of verhaal van schade 

tegen derden uit te oefenen, waartoe N.V. Parsasco gerechtigd of waarin zij gesubrogeerd zou zijn of worden tengevolge van schadevergoeding krachtens 

deze polis, onverschillig of dergelijke maatregelen vóór of na de door N.V. Parsasco gedane schadebetaling nodig of vereist blijken te zijn.

16. Indien de verzekerde voorwerpen door schade worden getroffen en, hetzij door de verzekerde, hetzij door anderen, enige andere verzekering, dezelfde 

voorwerpen dekkende, is gesloten, zal N.V. Parsasco niet verplicht zijn meer dan haar proportioneel aandeel van de schade te vergoeden.

17. Indien de verzekerde voorwerpen bij het uitbreken van een brand tezamen een grotere waarde mochten hebben dan de daarop verzekerde som, 

zal de verzekerde worden beschouwd voor het verschil zijn eigen verzekeraar te zijn en zal hij dienovereenkomstig een proportioneel aandeel in de 

schade moeten dragen. Iedere post van de polis, indien er meer dan één post is zal afzonderlijk aan deze pro rata clausule onderworpen zijn.

18. Indien enig verschil over de grootte van enige schade ontstaat, zal zulk geschil onafhankelijk van alle andere geschillen worden onderworpen aan de 

beslissing van een scheidsman, die door de geschilhebbende partijen schriftelijk moet worden benoemd, of, indien zij omtrent één enkele scheidsman niet 

tot overeenstemming kunnen geraken aan de beslissing van twee bij de zaak niet betrokken personen als scheidslieden,van wie één door elk der partijen 

schriftelijk zal worden benoemd binnen twee kalendermaanden na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot benoeming.

Voor het geval éên der partijen weigert of nalaat een scheidsman te benoemen binnen twee maanden na ontvangst van het schriftelijk verzoek daartoe, 

zal het de andere partij vrijstaan, een alleen-beslissende scheidsman te benoemen. Ingeval de beide scheidslieden het niet eens kunnen worden, zal de 

beslissing omtrent het geschil worden opgedragen aan een derde scheidsman, die door de beide andere scheidslieden vóór het begin van de behandeling 

der zaak schriftelijk moet worden benoemd en die de samenkomst der beide andere scheidslieden als voorzitter zal bijwonen. De dood van één der partijen 

zal niet de bevoegdheid of de volmacht van de scheidsman, de scheidslieden of de derde scheidsman, opheffen of verminderen. In het geval van overlijden 

van één der scheidslieden of de derde scheidsman, zal telkens door de partij of de scheidslieden (al naar gelang het geval zich voordoet), door wie de 

overleden scheidsman of de derde scheidsman was benoemd, een ander in diens plaats worden benoemd. Over de kosten der procedure en uitspraak 

beslist degeen, die het vonnis velt, dat is óf de scheidsman óf de scheidslieden óf de derde scheidsman, (voorzitter) naar eigen goed vinden. Uitdrukkelijk 

wordt bepaald en geconstateerd, dat geen vordering in rechte op grond van deze polis mag worden ingesteld, alvorens de beslissing omtrent bedrag der 

schade, indien dit betwist wordt, van een zodanige scheidsman, scheidslieden of derde scheidsman zal zijn verkregen.

19. In geen geval zal N.V. Parsasco aansprakelijk zijn voor enige schade na verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de schade, tenzij de vordering 

daaromtrent reeds het onderwerp uitmaakt van een aanhangige procedure of geding tot arbitrage.

20. Alle kennisgevingen of mededelingen, door bovenstaande voorwaarden vereist, moeten zijn geschreven of gedrukt.

21. De eerste premie vervaltop het in deze polis vermelde tijdstip van aanvang van deze verzekering; de polis strekt tot kwitantie voor de voldoening van 

deze premie met bijkomende polis- en zegelkosten; verdere premiebetalingen geschieden tegen een door N.V. Parsasco getekende kwitantie.

De premie is betaalbaar ten kantore van N.V. Parsasco; niet aanbieding van een kwitantie door N.V. Parsasco ontslaat verzekerde niet van zijn verplichting 

tot premiebetaling.

Niet-betaling van verschuldigde premie binnen 14 dagen na de vervaldag heeft schorsing van de verzekering tengevolge zonder dat enige ingebrekestelling 

vereist is; deze schorsing wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de termijn, waarover de achterstallige premie was verschuldigd.

De verzekering wordt pas dan weer van kracht op de dag na die, waarop de achterstallige premie, vermeerderd met de inningskosten, al of niet na 

gerechtelijke invorderingen, geheel voldaan en door N.V. Parsasco aangenomen is; verzekerde kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade, 

ontstaan in de tijd dat de verzekering is of was geschorst.

22. Na de schadegebeurtenis wordt de verzekerde som verminderd met het vastgestelde bedrag der schadevergoeding, welke vermindering geacht zal 

worden op het ogenblik van die gebeurtenis te hebben plaatsgehad. N.V. Parsasco is alsdan slechts aansprakelijk naar verhouding tussen de aldus 

verminderde som en de waarde van het verzekerde gebouw onmiddellijk vóór een volgende schadegebeurtenis, zonder dat uit dien hoofde restitutie 

van premie wordt verleend. De aan het begin van elke op de schadegebeurtenis volgende verzekeringsperiode te betalen premie is slechts verschuldigd 

over het aldus verminderde bedrag.
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23. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende, zijn onderworpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechter in Suriname, behoudens hogere 

voorziening.

24. Als adres van N.V. Parsasco geldt haar zetel te Paramaribo (Suriname) en als dat van de verzekerde het laatstelijk door deze aan N.V. Parsasco

opgegevene.
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