[Naam verzekering]
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

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

Product:

Driessen Assuradeuren Kostbaarheden Schaap & Citroen

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 kostbaarheden tot maximaal de in het certificaat van de verzekering genoemde verzekerde bedragen.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Verzekerd is schade aan de verzekerde sieraden,
wanneer de schade plotseling en onvoorzien
veroorzaakt wordt of ontstaat. Onder schade wordt
ook verstaan verlies of diefstal van de verzekerde
sieraden.

Schade veroorzaakt door of bestaande uit
onvoldoende onderhoud, eigen gebrek en materiaalof constructiefouten, veroorzaakt door of bestaande
uit normale slijtage of geleidelijk inwerkende invloed.
Krassen, reparatie, in strijd met de wet

Verzekerd bedrag
We vergoeden tot maximaal de op het
verzekeringscertificaat vermelde bedragen.
Dekkingsgebied
De verzekering is van kracht wereldwijd.
Stellen en verzamelingen
Bij schade aan stellen, complexen of bij elkaar
horende stukken kan de schade op 2 manieren
worden vergoed: Vergoeding van maximaal het in
het certificaat van verzekering genoemde bedrag
voor het stel of complex met inlevering van het
overgebleven deel aan assuradeuren. Of vergoeding
van de helft van het bedrag met behoud van het
overgebleven deel.

Uitgesloten is schade ontstaan door krassen,
barsten, deuken, etc. Alsmede ontstaan tijdens
reparatie, reiniging of bewerking, activiteiten in strijd
met de wet, door gebruik van alcohol of andere
bedwelmende middelen, tijdens onderpand of
verhuur, tijdens gebruik voor beroepsdoeleinden,
tijdens risicohoudende sporten.
Extra informatie
Voor overige uitsluitingen, check onze voorwaarden!

Normale voorzichtigheid
Niet gedekt is schade door het niet betrachten van
de normale voorzichtigheid door verzekeringnemer
tegen verlies of diefstal waaronder andere wordt
verstaan het onbeheerd achterlaten van de
verzekerde objecten in een vervoermiddel, een
caravan, een (vouw)kampeerwagen, een tent of een
niet degelijk afgesloten ruimte.
Overige uitsluitingen
Molest, Atoomkernreacties, Aardbeving of
vulkanische uitbarsting en Overstroming.
Extra informatie
Voor de volledige uitsluitingen, check de
polisvoorwaarden!

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Afhankelijk van de verzekerde bedragen, gelden
beperkingen in de dekking. Check hiervoor de
clausules behorende bij de polisvoorwaarden.
Brandkast/kluis of alarm
Voor de verzekerde sommen op juwelen vanaf
€ 30.000,00 in totaal dient er of een brandkast/kluis
of alarm aanwezig te zijn in het woonhuis van
verzekeringsnemer als omschreven in het polisblad.

Verzekerde som boven de € 30.000,00
Indien het verzekerde bedrag boven de € 50.000,00
uitkomt dient er een brandkast en een alarm
aanwezig te zijn in het woonhuis van
verzekeringnemer als omschreven in het polisblad.
Extra informatie
Check onze voorwaarden voor aanvullende eisen en
waar de brandkast aan dient te voldoen!

Waar ben ik gedekt?
Het verzekeringsgebied omvat de gehele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen in het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. In geval van schade dient deze
direct te worden gemeld bij verzekeraars en onmiddelijk aangifte te worden gedaan bij de politie. Voor het laten verrichten van
reparaties dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan verzekeraars.
Extra informatie
Voor overige verplichtingen in geval van schade, check de polisvoorwaarden!

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.

Versie 1, 04-10-2018, Bekijk online: verzekeringskaarten.nl/driessenassuradeuren/httpsverzekeringskaartennldriessenassuradeurenschaap-citroen
© Verbond van verzekeraars, www.vanatotzekerheid.nl

