FINE ART
BY HISCOX

HET VERZEKEREN VAN KUNST

IS EEN KUNST.

De verzekering van
kunstvoorwerpen
in drie lessen :

Het concept van Hiscox
(of hoe eenvoudig een verzekering
kan zijn)

Les nummer één :
BESCHERMEN

I.

De verzekering behelst diefstal,
verdwijning en alle plotse materiële
beschadigingen zelfs bij transport ;

De reden dat kunstwerken de tijden doorstaan is
dat ze door kunstminnaars behoed worden tegen
allerlei onheil en bedreigingen. Kunst plaatsen achter
glas, beschutten tegen licht, warmte of vochtigheid,
degelijk bevestigen aan een muur, degelijk verpakken
bij transport, garandeert het voortbestaan ervan.

II.

‘alle risico’s behalve’ noemt men het principe
in het jargon van verzekeraars, wat betekent
dat alle gevaren gedekt zijn behalve die
omstandigheden duidelijk beschreven
in de algemene polisvoorwaarden ;

Hiscox weet beter dan wie ook dat de
belangrijkste bezorgdheid van de eigenaar het
behoud is van de objecten die hem na aan hart
liggen. Ons beroep begint bij het aanhalen van
beschermingstechnieken en bewaringsmethodes
voor elk soort van waardevolle voorwerpen.

Les nummer twee :
WAARDE BEPALING
Een kunstwerk heeft de waarde welke
de markt het verleent. Maar er is ook de
waarde die de bezitter het geeft.

III. een automatische dekking van 25 % van
het verzekerde bedrag voor uw nieuwe
aankopen gedurende 60 dagen ;
IV. bij gedeeltelijk verlies, heeft u de keuze tussen
herstelling of het beschouwelijk totaal verlies ;
V.

wanneer u kiest voor herstelling van
uw verzekerd voorwerp nemen wij de
mogelijke minwaarde op ons ;

VI. bij totaal verlies betalen wij de verzekerde
waarde welke in de bijzondere
polisvoorwaarden wordt vermeld ;

De experts aan wie wij de missie van begroting van
waardevolle kunstwerken toevertrouwen weten
afdoend dat een schatting resulteert uit een evaluatie.

VII. wanneer de goederen globaal
verzekerd zijn zonder specificatie in
de bijzondere polisvoorwaarden, dan
betalen wij de marktwaarde ;

Uit het harmonieus treffen tussen de gekruiste
opinies (de ene objectief en de andere subjectief)
ontspruit een begroting welke Hiscox aanvaardt.

VIII. een gehavend voorwerp dat deel uitmaakt van
een paar of een set wordt vergoed rekening
houdend met de waarde van het geheel ;

Les nummer drie :
TOEVERTROUWEN

IX. in het geval een door ons vergoed voorwerp
wordt terug - gevonden of gerecupereerd,
hebt u het recht het terug te kopen tegen
de prijs van de schadevergoeding verhoogd
met intresten of tegen de marktwaarde
op de dag van de recuperatie ;

Toevertrouwen is in vertrouwen nemen. Wanneer u ons
uw dierbaarste goederen in vertrouwen geeft, dan zijn wij
bij Hiscox helemaal bewust van de eer welke u ons geeft
en de verantwoordelijkheden welke daaruit voortvloeien.

X. de polis bevat geen franchise.

Het is daarom dat onze kijk op ons beroep er één is
met de hoogste eisen : geen dubbelzinnigheden in de
waarborgen en geen getwijfel bij onze schaderegelingen.
Voor Hiscox is de verzekering té essentieel om complex te zijn.

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