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U KENT DE

WAARDE

VAN DE DINGEN. WELNU, WIJ OOK.

Steunend op de ervaring die Hiscox heeft verworven te midden van een welstellend en veeleisend
cliënteel, hebben wij, met het oog op het beschermen van uw privé-bezit, een contract ontworpen
dat niet alleen duidelijk maar ook volledig is.

In samenwerking met professionele verzekeringsmakelaars
hebben wij een contract ontwikkeld van het type ‘Alle Risico’s
Behalve’. Dit wil eenvoudigweg zeggen dat het dekking verleent
voor alle schadeverwekkende gebeurtenissen, welke ook, met
uitzondering van diegene die uitdrukkelijk zijn uitgesloten.
Deze formule biedt als voordeel dat u niet meer voor onaangename
verrassingen komt te staan : het volstaat onze voorwaarden te lezen om
ten allen tijde de volledige reikwijdte te kennen van de bescherming die wij
u aanbieden. Bij ons geen kleine lettertjes of verborgen verplichtingen.

Enkele voorbeelden zullen u overtuigen van de
uitmuntendheid van ons aanbod:
Nieuw voor oud
Onze dekking is gebaseerd op de
nieuwwaarde. In geval van schade
kan u uw beschadigde goederen
volledig vervangen : uw meubels,
uw woning, maar ook uw jachthuis,
uw poolhouse, uw stallen, uw
zwembad of uw conciërgewoning.
Wereldwijde dekking
Wij bieden u een wereldwijde
dekking aan. Uw persoonlijke
goederen zijn gedekt alsof u over een
bagageverzekering zou beschikken.
Aangenomen waarde
Uw geïnventariseerde waardevolle
voorwerpen (juwelen, kunst- of
verzamelobjecten) worden verzekerd
in aangenomen waarde : de prijs
die moet betaald worden in geval
van breuk, diefstal of verdwijning
zal door ons niet worden betwist.
Paren en setten
Indien één van deze voorwerpen deel
uitmaakt van een paar of een geheel,
betalen wij u een schadevergoeding
die overeenstemt met de waarde
van het paar of het geheel.

Recente aankopen
Uw nieuwe aanwinsten zijn
automatisch gedekt tot 20 %
van het verzekerde bedrag voor
iedere categorie van voorwerpen

Onze claimsfilosofie
Snel, fair, altijd correct. Het zijn de
beginselen van onze schadeafhandeling.
Dient u een claim in? Dan gaan wij ervan
uit dat deze juist is en zoeken we niet naar
uitsluitingen. Het is een manier van
zakendoen en meedenken die even
aangenaam als correct is. En die past ons
segment.

Veeleisendheid
maakt deel uit
van de cultuur
van Hiscox.

Buitenlandse risico's
Al uw private eigendommen kunnen
in één enkel contract worden
opgenomen, ongeacht of ze zich in
België bevinden of in het buitenland.
Natuurrampen
Wij hebben niet op de wetgever
gewacht om dekking te bieden
voor natuurrampen. Wij dekken
deze al sinds geruime tijd en zelfs
aan gunstigere voorwaarden.
Assistentie
In geval van schade zullen wij u
ondersteunen bij elke stap die
noodzakelijk is. Hieronder valt
eveneens professionele
psychologische bijstand.
Misbruik van identiteit
Wij nemen uw verdediging
waar indien u het slachtoffer
wordt van een persoon die uw
identiteit misbruikt heeft.

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met uw verzekeringsmakelaar of met Hiscox België.
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