Patrimony Plus

Overzicht waarborgen
Ref. 490 03 67 – 01.2012

WAARBORGEN

TERRITORIALITEIT

Gebouw
(met zwembad, tennis,
paardenboxen, enz.)

Alle Risico’s behalve
uitsluitingen, in nieuwwaarde
voor de eigenaar of in reële
waarde voor de huurder

Eerste woning in België, tweede woning
buitenland

Inhoud

Alle Risico’s, onderworpen
aan vergoedings limieten,
behalve uitsluitingen in
nieuwwaarde,
herstellingskosten, of
vervangingswaarde

Wereldwijd
Voor uw inboedel op de niet- opgegeven
liggingen: tot beloop van 20% van het hoogste
bedrag voor de inboedel vermeld in de
bijzondere voorwaarden met een maximum van
€100.000

Kunstvoorwerpen en
verzamelobjecten

Alle Risico’s (behalve
uitsluitingen) in
overeengekomen waarde
indien op lijst

Wereldwijd

Kostbaarheden (inbegrepen
juwelen en horloges)

Alle Risico’s (behalve
uitsluitingen) in
overeengekomen waarde
indien op lijst

Wereldwijd
Niet door de verzekerde gedragen of achter
slot in een kluis opgeborgen juwelen gedekt tot
50.000 € (voor de juwelen op lijst) – (zie
specifieke limieten punt 1.1. en 2.)

Natuurrampen

Gedekt tot de verzekerde kapitalen

Terrorisme

Gedekt tot de verzekerde kapitalen

Vrijstelling Kunst en
juwelen op lijst
Vrijstelling Gebouw en
Inhoud

Geen
500 € of 1.250 € (niet geïndexeerd)
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1. INHOUD EN GEBOUW
1.1. Indemniteitslimieten
Per voorwerp
Voor uw inboedel op de nietopgegeven liggingen

Tot 25.000 €
Wereldwijd - tot beloop van 20% van het hoogste bedrag voor de inboedel vermeld
in de bijzondere voorwaarden met een maximum van €100.000

Voor het geheel van
kostbaarheden (juwelen
horloges, pelsen) die niet in
overeengekomen waarde
verzekerd zijn
Voor het geheel van wijnen
en sterke dranken
Voor de wedersamenstelling
van informatica-gegevens
opgeslagen in een computer
Voor het geheel van waarden

Tot 20.000 € (in een kluis) of tot 7.500 € (buiten kluis)

Tot 25.000 €
Tot 7.500 € (studie- en opzoekingkosten inbegrepen)

Tot 3.000 €

1.2. Uitbreiding van de waarborgen Gebouw en Inhoud
Garage gelegen op een ander
adres
Het vakantieverblijf
De studentenkamer

tot 25.000 € (in een omtrek van maximum 15 km van het hoofdrisico)

Het rusthuis
Lokaal gebruikt voor
familiefeest
Uw nieuw adres
Huurderaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid gebouw

tot 25.000 €
tot 25.000 €

Verhaal van derden
Verhaal van huurders
De interne condensatie van
isolerende ruiten

tot de verzekerde sommen gedekt voor het hoofdgebouw
 Voor het gebouw, het kapitaal verzekerd voor uw hoofdverblijfplaats
 tot 25.000 € voor de inhoud

automatisch gedekt gedurende maximum 60 dagen
Ja
Ja, inclusief art. 544 B.W., tot 3.685.000€ voor stoffelijke schade en 18.425.000€
voor lichamelijke schade
tot 3.685.000 € voor stoffelijke schade
tot 925.000 € voor stoffelijke schade
Na uitputting van de garantie van de fabrikant of leverancier en elke ondoorzichtig
geworden ruit wordt beschouwd als een afzonderlijk schadegeval.

1.3. Bijkomende waarborgen
Kosten ten gevolge van een
gedekt schadegeval
De reddingskosten
De afbraak en
opruimingskosten
Bewarings - en opslagkosten
van de geredde goederen
De kosten van tijdelijk logies
wanneer het gebouw
onbewoonbaar is
Gebruiksderving van
onroerend goed
De kosten verbonden aan
waterschade en schade
veroorzaakt door minerale

ten belope van 10% van de contractuele vergoeding
Ja, binnen de limieten van de wet
Ja
Ja
tot de gemaakte kosten gedurende de normale duur van de herstelling of
wederopbouw van het gebouw (niet cumulatief met gebruiksderving)
Ja, gedurende de normale duur van de herstelling of wederopbouw van het
gebouw (niet cumulatief met de kosten van tijdelijk logies)

voor het opsporen van de water- of verwarmingsleidingen die aan de
oorsprong liggen van het schadegeval, wanneer zij ingemetseld of
ondergronds liggen
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De kosten verbonden aan
inwerking van elektriciteit

De kosten voor de heraanleg
van tuinen (tot 20 ha)
De expertise kosten na
schade
Vervanging van sloten van
buitendeuren bij diefstal of
verlies
Het voorschieten van geld als
gevolg van een gedekt
schadegeval

voor de herstelling, de vervanging van de leidingen die aan de oorsprong van
de schade liggen
voor de latere herstelling als gevolg van deze werken
voor het verlies, door dit schadegeval, van de weggestroomde vloeistof en
voor de sanering van verontreinigde terreinen tot een bedrag van 5.000 €

Wij dekken de kosten verbonden

aan het opzoeken van een defect aan de elektriciteitsinstallatie dat aan de
oorsprong ligt van de schade

aan de herstelling of de vervanging van het defecte onderdeel dat aan de
oorsprong ligt van de schade

voor het terug in de oorspronkelijke staat stellen volgend op deze werken

tot 25.000 €.

Echter, indien het gebouw geen schade heeft opgelopen, beperken wij onze
tussenkomst tot 5.000 € met inbegrip van de opruimingskosten van de tuin.
Ja, volgens onze tabel in de algemene voorwaarden
zonder vrijstelling

bij onbewoonbaarheid van het gebouw met een maximum van 12.500 €

2. KUNSTWERKEN, VERZAMELOBJECTEN EN KOSTBAARHEDEN
Totale schade
Gedeeltelijke schade
Juwelen en horloges die door
de verzekerde zijn gedragen
of achter slot in een kluis
worden opgeborgen
Juwelen en horloges die niet
door de verzekerde zijn
gedragen of achter slot in
een kluis worden opgeborgen
In kunstgalerijen,
veilinghuizen, restaurateurs,
erkende inlijsters,
expediteurs van kunst en
douane opslagplaatsen
Aanwinsten
Bruikleen aan
tentoonstellingen
Paar, reeks of serie

in overeengekomen waarde
de restauratie en de minderwaarde na restauratie
in overeengekomen waarde

tot 50.000 € per schadegeval

automatisch gedekt tot maximum 20% van de verzekerde sommen voor deze
categorie van voorwerpen

tot 25% van de verzekerde sommen voor deze categorie van voorwerpen, binnen
de 90 dagen
Mits uitdrukkelijke bepaling
In geval van schade heeft de verzekerde de keuze tussen

hetzij de verzekerde waarde voor het paar, de reeks of het geheel indien u
ons de overblijvende delen die nog intact zijn van het paar, de reeks of het
geheel in kwestie overmaakt.

hetzij de verzekerde waarde voor het paar, de reeks of het geheel gedeeld
door het aantal voorwerpen

DISCLAIMER: Onderhavig document is louter ter indicatie en is in geen enkel opzicht een verzekeringscontract.
Om kennis te nemen van de voorwaarden van uw contract, verwijzen wij u naar de algemene en bijzondere
voorwaarden die van toepassing zijn.
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