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Product:

Kostbaarhedenverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade aan of verlies van uw kostbare zaken ongeacht de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden.
Extra informatie
Het gaat alleen om de kostbare zaken die op het polisblad vermeld staan.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De onvoorziene materiële schade is gedekt. Denk
hierbij aan diefstal, verlies, brand, stoten. Kijk voor
de volledige dekking in de polisvoorwaarden.

Wij keren onder andere niet uit bij normaal gebruik of
slecht onderhoud, eigen gebrek of eigen bederf,
ongedierte, ondeskundig uitgevoerde
werkzaamheden, barsten, krassen, deuken of putten,
gebruik tijdens beroeps- of (semi)
beroepsdoeleinden, bij uitlenen of verhuur, als
zekerheidsstelling in pand, onvoldoende
zorg/voorzichtigheid.

Extra informatie
Boven het verzekerd bedrag worden de
bereddingkosten en expertisekosten vergoed.

Verzekerd bedrag
We vergoeden maximaal het verzekerd bedrag zoals
op het polisblad vermeld staat. Het verzekerd bedrag
is gebaseerd op: de originele aankoopnota wanneer
deze aan ons overlegd is, een bedrag dat tussen u
en ons is overeengekomen of het bedrag welke is
voortgekomen uit de laatste deskundigentaxatie.

Extra informatie

Extra informatie

Diefstal uit een auto
Diefstal uit een auto is niet verzekerd, behalve
wanneer op het moment van diefstal een persoon
van tenminste 14 jaar aanwezig was of de auto
deugdelijk was afgesloten en de spullen op het
moment van diefstal waren opgeborgen in een
afzonderlijk compartiment en van buiten de auto niet
zichtbaar waren en er zichtbare sporen van braak
aan de buitenzijde zijn.

Wanneer een deskundigentaxatie op de polis staat
aangetekend is deze voortaxatie bindend. De taxatie
is 36 maanden van kracht. Wanneer na die tijd geen
nieuw rapport wordt overlegd is er 12 maanden
sprake van partijentaxatie. Daarna wordt het
verzekerd bedrag beschouwd als opgave van uzelf.

Overdekking met betrekking tot nieuw verkregen
kostbaarheden
Voor gedurende het verzekeringsjaar nieuw
verkregen voorwerpen wordt gedurende een periode
van 31 dagen na verkrijging van het voorwerp/de
voorwerpen automatisch dekking verleend tot
€ 500,-.
Stellen en verzamelingen
Bij het verloren gaan van één van de bij elkaar
horende voorwerpen wordt niet slechts de waarde
van het verloren gegane stuk vergoed, maar tevens
de waardemindering die het overblijvende ondergaat
door het geschonden zijn van de collectie, het paar,
het stel en dergelijke.

Schade die alléén ontstaat aan de volgende
voorwerpen/onderdelen is niet verzekerd: glas en
veren van uurwerken; haren, snaren, rietjes,
trommelvellen, balgen en stokken; informatiedragers

Fraude, opzet, strafbare activiteiten
Er is geen dekking wanneer bij het afsluiten van de
verzekering of bij schade fraude is gepleegd. Of als
er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid. of
wanneer er criminele of strafbare activiteiten
plaatsvinden in uw huis. Het maakt daarbij niet uit of
u of andere bewoners wel of niet op de hoogte
waren.
Molest, atoomkernreactie en natuurverschijnselen
Schade die is veroorzaakt door of ontstaan uit en/of
verergerd gewapend conflict, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en muiterij van enige gewapende
macht is niet verzekerd. Dit geldt ook voor schade
veroorzaakt door atoomkernreactie, overstroming,
aardbeving en/of een vulkanische uitbarsting.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Als herstel mogelijk is en de herstelkosten lager zijn
dan het verschil tussen de waarde van de
verzekering voorwerpen onmiddelijk vóór en ná de
gebeurtenis, gaan wij bij vergoeding uit van de
herstelkosten.

Eigen risico
Eventuele eigen risico's worden in mindering
gebracht op de schadevergoeding. Deze zijn, indien
van toepassing, vermeld op uw polis.

Waar ben ik gedekt?
Schilderijen, beelden en gelijksoortige kunstvoorwerpen zijn uitsluitend verzekerd in de door u bewoonde woning zoals vermeld op
het polisblad. Ook tijdens vervoer naar en van een hersteller in Nederland. Tevens bij de hersteller voor de tijd die hij nodig heeft.
De overige kostbaarheden zijn verzekerd over de gehele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandbetaling vindt plaats door
middel van automatische incasso en voor de overige betaaltermijnen kunt u ook kiezen om het zelf over te maken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering eindigt bij de volgende gevallen: totaal verlies van de
kostbaarheden, eigendomsoverdracht, opzegging door u of opzegging door ons. Ook wanneer de premie niet op tijd betaald wordt,
bestaat de mogelijkheid dat de dekking door ons wordt beëindigd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kunt u schriftelijk
doen, via de mail of via de 24/7 berichtenservice op onze website.
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