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Talensia Diefstal Speciale Risico’s

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering.
Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief.
Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele
voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering Diefstal Speciale Risico’s dekt de verdwijning van de inhoud die zich in het gebouw bevindt. Bijstand is automatisch
voorzien. Deze verzekering maakt deel uit van een moduleerbare package en wordt onderschreven in aanvulling op de verzekering Brand
Speciale Risico’s.

Wat is verzekerd?
De verdwijning van de inhoud die zich in het gebouw bevindt
ten bedrage van het percentage van het bedrag waarvoor het
verzekerd is in de bijzondere voorwaarden.
Basisdekking (inbegrepen in de premie):
✔✔ De
•
•
•

diefstal gepleegd in het verzekerde gebouw
Diefstal van de inhoud
Diefstal van waarden
Dekking van valse bankbiljetten

✔✔ Dekkingsuitbreidingen
• De kosten voor bewaking
• Uw nieuw adres
Bijdekking (inbegrepen in de premie):
Expertisekosten, voor zover het een gedekt schadegeval
betreft

Wat is niet verzekerd?
✘✘ de algemene uitsluitingen van de verzekering Brand
Speciale Risico’s zijn eveneens van toepassing
✘✘ diefstallen en roerende beschadigingen gepleegd:
• wanneer het gebouw in aanbouw, verbouwing of
herstelling is
• wanneer het gebouw niet definitief afgesloten en
volledig overdekt is
• in de gemeenschappelijke delen van het gedeeltelijk
door de verzekerde gebruikte gebouw
✘✘ diefstal van goederen die zich buiten bevinden of in
uitstalramen zonder verbinding met het hoofdgebouw
✘✘ diefstal van motorvoertuigen, caravans, aanhangwagens
en hun toebehoren en inhoud, behalve als ze koopwaar
vormen
✘✘ diefstal en schade gepleegd door of met medeplichtigheid
van:
• een verzekerde, zijn partner of echtgenoot, hun
bloedverwanten in opgaande of dalende lijn en de
echtgenoten of partners van deze personen,
• elke andere persoon die gemachtigd is om zich in het
gebouw te bevinden
✘✘ de indirecte verliezen, zoals bedrijfsschade, verlies van
interesten en koersverschillen ten gevolge van een gedekt
schadegeval diefstal van waarden, onze tussenkomst
heeft enkel tot doel het materieel verlies van de waarden
te vergoeden
✘✘ diefstal gepleegd ter gelegenheid van een daad van
terrorisme.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!!
!!
!!
!!
!!

Onderverzekering: om onderverzekering te voorkomen,
moet u de goederen correct evalueren bij onderschrijving
van de overeenkomst.
Bedrag boven het verzekerde bedrag bij een verzekering in
eerste risico.
Bedrag boven de vergoedingsgrenzen voorzien in algemene
en/ of bijzondere voorwaarden.
Niet- nakomen van preventiemaatregelen opgelegd door de
algemene en/of bijzondere voorwaarden.
Schade onder of gelijk aan het bedrag van het eigen
risico (het bedrag dat ten laste van verzekerde blijft). Het
eigen risico is vermeld in de algemene en/of bijzondere
voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?
✔✔ In België, op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?
–– Bij het sluiten van de overeenkomst: alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet beschouwen
als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar.
–– In de loop van de overeenkomst: iedere wijziging meedelen die een aanzienlijke en blijvende wijziging van het risico kan betekenen.
Bijvoorbeeld: verhuis, verandering van de betrokken activiteit
–– Bij schadegeval:
• alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken
• binnen maximum 24 uur het schadegeval, de juiste omstandigheden en de oorzaken, de omvang van de schade melden
• onmiddellijk klacht indienen bij de bevoegde plaatselijke overheid
• meewerken aan de afhandeling van het schadegeval: bijv. de expert ontvangen en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten
overmaken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Tegen bepaalde voorwaarden
kunt u zonder bijkomende kosten kiezen voor een gesplitste premiebetaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De duur, de jaarlijkse vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst
wordt voor minimale duurtijd van één jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De dekking wordt van kracht na betaling van de
eerste premie.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De verzekeringsovereenkomst
moet opgezegd worden per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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