
 

Dit document heeft tot doel een overzicht te bieden van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen onder deze verzekering. Dit 
document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de hierin opgenomen informatie is niet allesomvattend. 
Voor bijkomende informatie dient u de algemene en bijzondere voorwaarden voor dit verzekeringsproduct te raadplegen. 

Wat is dit voor type verzekering? 

Onze polis Alle Risico’s biedt een uitgebreide dekking voor uw collectievoorwerpen, juwelen, muziekinstrumenten of 
andere kostbaarheden. Met deze verzekering hoeft u zich geen zorgen meer te maken bij verdwijning, diefstal of andere 
materiële schade ten gevolge van een toevallige gebeurtenis. 

 

Wat is verzekerd? 

 Alle materiële schade (inclusief diefstal en 
verdwijning) aan de verzekerde kostbaarheden, 
juwelen en verzamelobjecten, voor zover niet 
uitgesloten  

 

 

Wat is niet verzekerd? 

Algemeen: 

 Collectieve gewelddaden 

 Kernongevallen 

 Schade ten gevolge van het niet-naleven van de 
hieronder vermelde verplichtingen 

 Slijtage of geleidelijke beschadiging door 
natuurlijke omstandigheden  

 Schade aan voorwerpen opgenomen in een 
tentoonstelling 

 Schade van zuiver esthetische aard zoals bv. 
krassen 

 Specifieke uitsluitingen opgesomd in de 
algemene of bijzondere voorwaarden 

 

 

Zijn er beperkingen in dekking? 

 De raming van de schade wordt berekend op de 
wijze vermeld in de algemene voorwaarden 

 

Vrijstelling 

 Voor natuurrampen draagt u zelf het risico tot 
625,00 EUR, tenzij anders bepaald in de 
bijzondere voorwaarden 

 

 

Waar ben ik verzekerd? 

 Op de plaatsen vermeld in de bijzondere voorwaarden (bijvoorbeeld op domicilie, in Europa of wereldwijd). 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

 Het verlenen van correcte informatie die de beoordeling van het risico kan beïnvloeden. Bij wijziging van deze 
gegevens brengt u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.   

 Naleven van alle preventieverplichtingen omschreven in de algemene en bijzondere voorwaarden om het 
schadegeval te voorkomen. 

 Ons het schadegeval zo snel mogelijk aangeven, binnen de in de algemene voorwaarden aangegeven 
termijnen. In bepaalde gevallen dient u ook aangifte te doen bij de politie (bv. bij diefstal).  

 Alle nuttige maatregelen treffen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.  

 Meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. 
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Wanneer en hoe moet ik betalen? 

De premie dient jaarlijks betaald worden voor de vervaldag. U ontvangt hiertoe een verzoek tot betaling.  

 

Wanneer start en eindigt de dekking? 

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst 
wordt gesloten voor een jaar en wordt telkens automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.  

 

 

Hoe kan ik mijn contract stopzetten? 

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De 
opzegging van de overeenkomst dient te gebeuren door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs, per 
aangetekende brief of bij deurwaardersexploot.  

 

 


