Fine Art by Hiscox
Bescherming van uw kunstverzameling
versie 1.0/ 01.01.2015
Productfiche
Het contract Fine Art by Hiscox voorziet in alle behoeften van verzamelaars wat betreft de bescherming van hun
kunstvoorwerpen in België en de hele wereld. : muziekinstrumenten, postzegels, verzamelmunten en
medailleverzamelingen, schilderijen, antieke meubels, tapijten en wandtapijten, wijnen en geestrijke dranken,
zilver- en edelsmeedwerk, en meer algemeen voorwerpen die artistieke kenmerken vertonen of het voorwerp
kunnen uitmaken van een verzameling.
Fine Art by Hiscox is een « Alle Risico’s behalve » polis. Dit houdt in dat alle schade verzekerd is behalve die
schade die expliciet wordt uitgesloten en dat bovendien het contract uitgebreide waarborgen en een wereldwijde
dekking aanbiedt. Ieder contract wordt op maat gemaakt en aangepast aan de behoeften van de klant. .
Voor wie is dit product bestemd?

• Dit contract is zowel bestemd voor privéverzamelaars als bedrijfscollecties.
• Enkel juwelen zonder kunstwerken kunnen niet worden verzekerd.
Belangrijkste waarborgen
Waarborgen 'Alle Risico's behalve'

Dekking bijkomende lasten en kosten

Wij verzekeren de kunstvoorwerpen binnen de grenzen van het
verzekerd kapitaal tegen diefstal, brand, waterschade, breuk en
accidentele schade, zonder sublimiet per waarborg

Binnen de grenzen van het verzekerd kapitaal betalen wij de
kosten ingevolge een verzekerd schadegeval terug : erelonen en
kosten van de expert, afsluitings- en bewakingskosten,
verplaatsings- en bewaringskosten, verplaatsingskosten naar de
restaurateur,....

Vrije keuze van de klant met betrekking tot de
schadevergoeding
Wanneer zich een verzekerde schade voordoet, ongeacht of het
een gedeeltelijke of totale schade betreft, heeft onze klant de
keuze tussen:
de terugbetaling van de restauratie en de minwaarde
van het werk ;
de vervanging ervan door een werk met een
vergelijkbare waarde en kwaliteit ;
een vergoeding tot beloop van 100% van de
verzekerde waarde van het werk.

Wereldwijde dekking, ook tijdens het transport
Wij bieden onze klanten voor hun kunstvoorwerpen een uniek
contract, met een wereldwijde dekking, bijvoorbeeld:
- wanneer zij werken uitlenen aan musea,
kunstgalerijen, en dergelijke,
- terwijl hun kunstwerken gerestaureerd of ingekaderd
worden, met inbegrip van de schade veroorzaakt door deze
handelingen.

Automatische dekking voor nieuwe aanwinsten
Nieuwe aanwinsten zijn automatisch verzekerd tot beloop van 25%
van de in aangenomen waarde verzekerde bedragen. Daardoor is
onze klant steeds onmiddellijk verzekerd wanneer hij een nieuw
werk koopt en beschikt hij vervolgens over een termijn van 2
maanden om dit aan ons aan te geven.

Belangrijkste uitsluitingen
*
*
*
*

Elke schade zonder accidenteel karakter
Elke opzettelijk door de klant veroorzaakte schade
Machinebreuk, of een mechanische of elektrische tekortkoming van het voorwerp zelf
Het deel van de schade dat rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een nucleaire,
bacteriologische of chemische terreurdaad.
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Rechtsregels en taksen
-

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd om geschillen tussen partijen te beslechten
De polis wordt beheerst door het Belgisch recht.
De toepasselijke taksen van 9,9% zijn inbegrepen in de premie

Voordelen
-

Een eenvoudig contract met uitgebreide waarborgen voor een totale gemoedsrust
Dankzij de ervaring die Hiscox heeft verworven, kunnen wij onze cliënten een contract aanbieden met zeer uitgebreide waarborgen.
Het contract werd zo duidelijk en beknopt mogelijk opgesteld zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

-

Een alom gewaardeerde claimsfilosofie
Hiscox heeft een stevige reputatie opgebouwd dankzij haar snelle tussenkomst en kwalitatieve schaderegeling. Wij gaan er steeds van
uit dat een schade-eis gegrond is en zoeken niet naar uitsluitingen. Als het schadegeval gedekt is, betalen wij. Dat is onze filosofie en
tevens onze manier van zakendoen.

-

Een netwerk van experten en restaurateurs.
Hiscox stelt een netwerk van experten en restaurateurs ter beschikking die gespecialiseerd zijn in kunstwerken en zeer snel kunnen
ingrijpen in geval van schade. Het zijn zeer zorgvuldig uitgekozen en tevens onafhankelijke experten.

Waarom onderschrijven ?
-

Meer dan 100 jaar ervaring
Hiscox is een gespecialiseerde verzekeraar genoteerd op de beurs van Londen die al sinds meer dan 100 jaar een grote diversiteit aan
privé en beroepsrisico’s verzekert.

-

Een verzekeraar die erkend wordt als de marktleider in kunstverzekeringen
Hiscox staat garant voor een zeer grondige kennis van de Belgische en internationale wereld van de kunstverzamelaars, galerijhouders,
kunstenaar, en kan u een contract op maat aanbieden.

-

Onderschrijvingsbeslissing
Elke beslissing tot het onderschrijven van deze polis moet genomen worden na kennisname van zowel de contractuele als de
precontractuele informatie.

Algemene informatie
Hiscox Europe Underwriting Ltd, Belgian branch is een tussenpersoon die deel uitmaakt van de Hiscox groep en
die uitsluitend optreedt voor rekening van Hiscox Insurance Company Ltd en Syndicate 33 bij de Lloyd’s. Hiscox
Europe Underwriting Ltd is toegelaten en gereguleerd door de Financial Conduct Authority in Groot-Brittannië
(onder nr. 6712051) en is in België actief onder de Europese regelgeving inzake vrijheid van vestiging (onder
nr.FSMA 490964).
De lidstaat die verantwoordelijk is voor de controle van onze activiteiten is Groot-Brittannië en de instelling belast
met deze controle is de Financial Conduct Authority, gevestigd op 25 The North Colonnade, Canary Wharf,
Londen E14 5HS, Groot-Brittannië. In België is de instelling belast met het toezicht op de autorisatie en controle
de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), gevestigd op de Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.
Deze fiche werd niet voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan het FSMA.
Uw eventuele verzoeken of klachten kan u richten aan:
Uw makelaar

Hiscox Europe Underwriting Ltd
Lambroekstraat 5D
B- 1831 Diegem, Brussel
België
Tel. : +32 (0)2 788 26 00
Fax : +32 (0)2 788 26 01

Ombudsman van Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35
B-1000 Brussel
België
Tel. : +32 (0)2 547 58 71
Fax : +32 (0)2 547 59 75
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