Juweliers Blockpolis
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Driessen Assuradeuren, financieel dienstverlener, vergunning: 12006378 (NL)

Product:

Juwelier Blockpolis

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 de handelsvoorraad.
Extra informatie
Het is mogelijk om o.a. het gebouw, huurdersbelang, inventaris en geld apart mee te verzekeren.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Deze verzekering biedt dekking voor schade als
gevolg van o.a. overval en brand.

Schade door diefstal, oneerlijkheid of bedrog door
verzekerde, schade aan de handelsvoorraad in
bewerking, vermissing bij inventarisatie, schade aan
voorwerpen welke door verzekerde worden
gedragen/gebruikt, diefstal uit onbeheerde
voertuigen, woonhuizen, hotel, vakantiehuizen,
voorwerpen in bewaring gegeven en door
drukgolven.

Verzekerd bedrag
We vergoeden maximaal tot de bedragen als
vermeld op het polisblad.
Etalages
Diefstal uit de etalages na ruitinslag is meeverzekerd
tot maximaal de op het polisblad vermelde bedrag.
De etalages dienen beveiligd te zijn. Voor specifieke
beveiligingseisen kunt u contact opnemen met de
verzekeraar.

Extra informatie
Voor een overzicht van de uitsluitingen, check
clausuleblad CPB06-0908

Extra informatie
De maximum vergoedingen tijdens openingsuren en
na openingsuren kunnen variëren net als de
maximum vergoeding per artikel al naar gelang
de wensen van verzekeringsnemer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
De verzekerde rubrieken zijn maximaal verzekerd tot
het op het polisblad genoemde bedrag.
Eigen risico

Keuze: Postpakketen en zaken bij derden
Postpakketen dienen per aangetekende post te
worden verstuurd. De verzekerde bedragen zijn
gelimiteerd.
Keuze: Vervoer door verzekerde
Schade aan verzekerde zaken tijdens vervoer door
verzekerde is apart en gelimiteerd mee te
verzekeren.
Keuze: Glas, geld en buitenvitrine
Deze dekkingen zijn optioneel mee te verzekeren.

Voor elke schade is een eigen risico per gebeurtenis
van toepassing. Dit eigen risico is niet van
toepassing op postpakketen, glas of brandschade.
Veiligheidseisen
Verzekerde dient te voldoen aan de gestelde
veiligheidseisen welke in overleg met verzekeraars
worden vastgesteld.
Extra informatie
Tevens zijn er veiligheidseisen opgenomen in het
clausuleblad CPB06-0908.

Vergoeding; Premier risque

Boekhouding en voorraadadministratie

Indien de verzekering geschiedt op premier risque
basis dan vergoeden verzekeraars tot het
verzekerde bedrag. Hierbij dient de volle waarde in
het aanvraagformulier wel overeen te stemmen met
de werkelijke waarde van de aanwezige voorraad
vlak voor de schade. Is dat niet geval dan is er
sprake van onderverzekering.

Verzekerde zal een behoorlijke boekhouding en
voorraadadministratie bijhouden, waarin alle
aankopen, verkopen en andere transacties zullen
worden vastgelegd. Deze boeken en aantekeningen
moeten in geval van schade ter inzage worden
gegeven aan verzekeraars of hun experts.

Vergoeding; Volle waarde
Indien de verzekering geschiedt op basis van volle
waarde dan wordt de schade volledig vergoed. De
werkelijke waarde van de handelsvoorraad dient
overeen te stemmen met de volle waarde in het
aanvraagformulier. Indien dit niet geval is, is er
sprake van onderverzekering.

Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde zaken in Nederland

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

Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso (kies
je voor maand-of kwartaalbetaling dan kan dat alleen via een automatische incasso).

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Je kunt de verzekering opzeggen per contractvervaldatum, rekening houdend met een opzegtermijn van 2 maanden. Opzeggen doe
je schriftelijk of per e-mail.
Extra informatie
Onze verzekeringen zijn niet dagelijks opzegbaar.
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