Inboedel Buiten Woning
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Hoeksche Waard Assuradeuren, schadeverzekeraar, vergunning: 12041216
(NL)

Product:

BUITENSHUISDEKKING OP INBOEDELVERZEKERING

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 en diefstal van uw waardevolle spullen buitenshuis.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Alle waardevolle spullen buiten uw woning, waar ook
ter wereld.

U bent niet verzekerd als de schade het gevolg is
van een aardbeving, vulkanische uitbarsting, molest,
atoomkernreactie of van een terroristische daad.

Extra informatie
Waardevolle spullen zijn: Lijfsieraden, Audiovisueleen Computerapparatuur (smartphones, tablets,
laptops, wearable devices o.a. smartwatches,
smartglasses, fitness-bands), Muziekinstrumenten,
Optische instrumenten o.a. verrekijker, Medische
instrumenten (o.a. bloeddrukmeter, rolstoel),
Sportuitrusting (o.a. golf- of duikuitrusting,
Sportwapen, Hengelsport- en Paardrijuitrusting).

Verzekerd bedrag
Wij vergoeden maximaal € 7500,- voor alle
waardevolle spullen samen per gebeurtenis.
Sieraden
Lijfsieraden (sieraden en horloges) zijn verzekerd
voor al deze spullen samen tot een maximum
van € 2500,- per gebeurtenis.
Smartphones en tablets
Smartphones en tablets zijn verzekerd tot een
maximum van € 1000,- per stuk per gebeurtenis.

Onder waardevolle spullen zijn niet verzekerd: geld,
kunst, antiek en overige inboedel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Onder Sportuitrusting zijn niet verzekerd sportkleding
en schoenen.
Eigen risico
Nihil.
Sportwapen
Uw sportwapen is niet verzekerd als u niet voldeed
aan de wettelijke voorschriften en bepalingen.
Duiksportuitrusting
Uw duiksportuitrusting is niet verzekerd als de
schade is ontstaan tijdens het beoefenen van
onderwatersport door een verzekerde die niet in het
bezit was van een officieel duikbrevet.

Laptops
Laptops zijn verzekerd tot een maximum
van € 1750,- per gebeurtenis.
Wearable devices
Wearable devices zijn verzekerd tot een maximum
van € 750,- per gebeurtenis.
Vallen en stoten
Wij vergoeden ook schade aan uw waardevolle
spullen als gevolg van vallen en stoten.

Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering dekt schade aan uw waardevolle spullen buiten uw woning, waar ook ter 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 siutuatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?
Premie termijnen kunt u kiezen: per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Bij maandbetalingen verlangen wij betaling via
automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd. Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste contractjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand via een brief of per e-mail.
In geval van opzegging zullen wij premie over de nog niet verstreken verzekeringsmaanden aan u terugbetalen.
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