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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 Fine Art - Kunstcollecties biedt een oplossing op maat voor museumcollecties. De alle risico’s-formule biedt de
geschikte bescherming voor tentoongestelde en opgeslagen kunstwerken.
Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?



Alle materiële schade aan de verzekerde
kunstvoorwerpen
tijdens
hun
verblijf,
veroorzaakt door een onzekere en accidentele
gebeurtenis, voor zover niet uitgesloten

Algemeen:



Nieuwe aanwinsten worden binnen bepaalde
grenzen automatisch verzekerd



De waardevermindering bij materiële schade
aan objecten die deel uitmaken van een stel,
paar of serie



Reddingskosten om de gevolgen van een
schadegeval te voorkomen of te beperken

Optionele waarborgen:


Binnen onze nagel-tot-nageldekking zijn de
voorwerpen gedekt tijdens het transport en
bijhorende handelingen van de plaats van
herkomst tot de bestemmingsplaats en terug



Collectieve gewelddaden



Kernongevallen



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



Schade door eigen gebrek van de verzekerde
objecten



Ongemerkt
verlies
inventarisatie



Normale slijtage of schade door klimatologische
omstandigheden



Reeds bestaande of voorzienbare schade



Schade
na
schoonmaak



Specifieke uitsluitingen opgesomd
algemene of bijzondere voorwaarden

of

restauratie,

verdwijning

inlijstingen
in

na

of
de

Onder de optionele waarborgen:


Schade ten gevolge van ongeschikte verpakking
of onvoldoende beveiliging



Diefstal uit een onbeheerd geparkeerd voertuig

Zijn er beperkingen in dekking?


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

Vrijstelling


Voor voorwerpen die in open lucht zijn opgesteld
bedraagt het eigen risico 25% van het
schadebedrag



In alle andere gevallen wordt de vrijstelling
gespecifieerd in de bijzondere voorwaarden

Waar ben ik verzekerd?
 De verzekering is geldig op plaatsen vermeld in de bijzondere voorwaarden.

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.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
De premie dient jaarlijks betaald te 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,
tenzij de overeenkomst voor een kortere periode werd gesloten.

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.
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