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Productfiche
Het product Holiday Homes by Hiscox voorziet in alle behoeften van de klant wat betreft de verzekering van hun
tweede verblijf in het buitenland. Het product bevat een verzekering voor zowel het gebouw als de inhoud.
Holiday Homes by Hiscox is een contract «alle risico’s behalve», dit houdt in dat alle riscico’s verzekerd zijn
behalve de risico’s die expliciet worden uitgesloten. Ieder contract komt tot stand door het invullen van het Pre
Price Proposal.
Voor wie is dit product bestemd ?
 Dit product is bestemd voor eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland.
 Dit product is bestemd voor de verzekering van zowel het gebouw als de inboedel. Enkel het gebouw kan niet
worden verzekerd.
Meest voorname waarborgen


Polis «alle risico’s behalve»
Alle risico’s zijn verzekerd, behalve de risico’s die expliciet
uitgesloten zijn conform onze algemene en/of bijzondere
voorwaarden.





De inhoud is verzekerd tegen alle materiële schade op het
adres van het omschreven gebouw en/of bijgebouw vermeld
in de bijzondere voorwaarden.

Gebouw

Voor bepaalde goederen die zich onder de inhoud kunnen
bevinden gelden bijzondere sublimieten zoals bijvoorbeeld
voor de kunst- en verzamelobjecten, audiovisuele- en
computerapparatuur, de inhoud van koelapparaten en
waarden.

Het gebouw is verzekerd tegen alle materïele schade, deze
omvat bijvoorbeeld : brand, bliksem, explosie, vallen van
luchtvaartuigen.
Verder voorziet de polis bijkomende waarborgen voor
bijvoorbeeld de tuin, vervanging van sloten en sleutels en
kosten voor het opzoeken van waterlekken.
In het kader van een gedekt schadegeval wordt de waarborg
tot bepaalde kosten uitgebreid zoals bijvoorbeeld : kosten
voor nieuwe huisvesting en huurverlies, herstellings- en
bewakingskosten, opruimings- en afbraakkosten,
stabiliseringskosten en de kosten voor het opnieuw conform
maken aan de wet

Inhoud



Aansprakelijkheid
Wij verzekeren ook uw aansprakelijkheid uit hoofde van het
omschreven gebouw en de tuin.

Meest voorname uitsluitingen








Schade die opzettelijk door u werd toegebracht
Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit oorlog, burgeroorlog, inbeslagneming, onteigening, nationalisering, opeising,
nucleaire reactie, straling of besmetting tengevolge van radioactiviteit
Het gedeelte van de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een daad van nucleair, bacteriologisch of chemisch
terrorisme wanneer het een bedrag van 1.170.057,00 EUR overschrijdt.
Schade voor een gebouw in opbouw
Schade door verzakking van het gebouw
Machinebreuk, of een mechanische elektrische tekortkoming van het voorwerp zelf.
Diefstal van de inhoud of kunst- en verzamelobjecten, tenzij de diefstal wordt gepleegd met geweld, bedreiging of sporen van braak.
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Rechtsregels en taksen
-

Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht alsook de locale wetten en reguleringen van het land
waarin het verzekerde risico zich bevind.
De verzekeringstaksen zijn afhankelijk van het land waarin het verzekerde risico zich bevind en staan vermeld
in de instructienota die bij het Pre-priced proposal hoort.

Voordelen
-

Een duidelijke polis, met uitgebreide waarborgen voor een totale gemoedsrust
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.

-

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.

-

Netwerk van experten
Hiscox voorziet een breed netwerk van experten in het buitenland dewelke kunnen interveniëren na schade. Het spreekt voor zich dat deze
experten onafhankelijk optreden.

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.

-

Uitzonderlijke service
Hiscox is de private insurer die begrijpt dat u in uw tweede huis wilt kunnen ontsnappen aan dagelijkse zorgen. Daarom is Holiday Homes
een verzekering die u vooral met rust laat. Ongeacht welke schade in uw vakantiehuis is ontstaan, wij lossen het in stilte op.

-

Beslissing tot onderschrijven
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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