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Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit document is niet 
gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften. De informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. De precieze omvang 
van de waarborgen en de tussenkomstlimieten staan in de algemene voorwaarden van het contract. Extra informatie over de gekozen 
verzekering en uw verplichtingen vindt u in de precontractuele en contractuele informatie over deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit? 
‘Alle Risico’s Waardevolle Voorwerpen’ is een verzekering die alle of een deel van uw waardevolle voorwerpen dekt (zoals juwelen, bont, 
schilderijen, muziekinstrumenten, fototoestellen, ...), beschreven en opgesomd in de bijzondere voorwaarden.

 Wat is verzekerd?
De verzekering Alle Risico’s Waardevolle Voorwerpen vergoedt u in 
de volgende gevallen:

 ✓ Diefstal en verlies van, en schade aan (inclusief brandschade) 
alle of een deel van de verzekerde voorwerpen als u ze draagt, 
gebruikt, bewaart op eender welke plaats of terwijl u ze vervoert 
of verzendt (over land, water of zee). 
 ✓ Diefstal, verduistering of vertrouwensbreuk door huispersoneel 
of elke andere persoon aan wie de verzekerde voorwerpen zijn 
toevertrouwd. 
 ✓ Diefstal overdag in een onbemand voertuig ten belope van 
743,68 euro (niet-geïndexeerd) voor alle voorwerpen, op 
voorwaarde dat ze in de bagegeruimte van het voertuig liggen 
en deze ruimte aan alle kanten is afgesloten.

De verzekerde bedragen worden bij de onderschrijving vastgelegd 
op basis van een schatting van de te verzekeren goederen 
(één voor één beschreven met zoveel mogelijk details) door 
een juwelier of een expert, en staan vermeld in de bijzondere 
voorwaarden. 

U loopt geen risico op onderverzekering als u regelmatig een 
nieuwe schatting laat maken. 

Voor voorwerpen zoals juwelen is het mogelijk om te voorzien in 
een ‘aangenomen waarde’, d.w.z. een waarde die door u en ons 
wordt aanvaard als de waarde waarop de schadevergoeding is 
gebaseerd.

 Wat is niet verzekerd?
 ✗ Opzettelijk veroorzaakte schade.
 ✗ Schade veroorzaakt door slijtage, waardevermindering, 
langzame achteruitgang, vochtigheid, insecten (onder meer 
motten), wormen, allerhande knaagdieren of parasieten. 

 ✗ Schade die het gevolg is van deuken, schrammen, ontregeling, 
en schade veroorzaakt door een verkeerde behandeling van 
de verzekerde voorwerpen of het gebruik ervan voor een doel 
waartoe ze niet zijn bestemd.

 ✗ Mechanische of elektrische schade.
 ✗ Voorwerpen zoals smartphones, tablets en pc’s.
 ✗ Fototoestellen en camera’s voor professioneel gebruik.
 ✗ Juwelen en bont achtergelaten in een onbemand voertuig. 
 ✗ Diefstal tijdens de nacht in een onbemand voertuig als het niet 
in een privégarage (niet-collectief) geparkeerd staat en aan 
alle kanten afgesloten is.

 Zijn er dekkingsbeperkingen?
 ! In het kader van de diefstaldekking kunnen specifieke 

preventiemaatregelen (bijv. alarmsysteem, kluis, ...) worden 
opgelegd. U kunt contact opnemen met uw tussenpersoon om 
de exacte reikwijdte van deze maatregelen te weten te komen. 

 ! Op elke jaarlijkse einddatum moet een schatting bezorgd 
worden van de voorwerpen verzekerd in aangenomen waarde. 
Laat men na dit te doen, vergoeden we in werkelijke waarde. 

 ! Fototoestellen, videocamera’s en hun toebehoren kunnen enkel 
in aangenomen waarde worden verzekerd. Tot het 7e jaar wordt 
rekening gehouden met de degressiviteit zoals beschreven 
in de algemene voorwaarden. Vanaf het 8e jaar gebeurt de 
vergoeding in verkoopwaarde. 

 ! Voor juwelen moet het contract betrekking hebben op alle 
juwelen, en niet degene die het vaakst gedragen worden. 
Juwelen met een lage waarde kunnen echter worden 
uitgesloten. 
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  Waar ben ik verzekerd?
 ✔U bent gedekt:

 ✓ In de volgende Europese landen:  
Andorra, Oostenrijk, België, Cyprus, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Liechtenstein, 
Luxemburg, Noord-Macedonië, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Portugal, San Marino, Servië, Bosnië-Herzegovina, 
Kroatië, Slovenië, Kosovo, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Vaticaanstad, 
 ✓ op de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira. 

In sommige gevallen kan echter een uitbreiding voor andere Europese landen worden toegestaan. 

  Wat zijn mijn verplichtingen?
 Δ  Bij het afsluiten van het contract moet u ons volledig en nauwkeurig informeren over het te verzekeren risico.
 Δ In het geval van wijzigingen in de loop van het contract (bijv. toevoegen of verwijderen van een voorwerp, verhuizen, ...), moet u ons hiervan 

binnen 15 dagen op de hoogte brengen.
 Δ U moet alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen nemen om een schadegeval te voorkomen.
 Δ U moet een schadegeval en de omstandigheden binnen 8 dagen na het ontstaan ervan melden en zo nodig een klacht indienen.

  Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiervoor een betalingsuitnodiging. Een gesplitste premie is onder bepaalde 
voorwaarden en tegen een meerkost mogelijk. 

  Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begin- en einddatum van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract. 

Het contract loopt één jaar. Zonder tegenbericht wordt het elk jaar automatisch verlengd.

  Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringscontract uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse einddatum van het contract opzeggen. U moet het contract 
opzeggen via aangetekende brief, deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 


