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Wat waarde heeft voor u,
heeft waarde voor ons.
Sinds 1901 is Hiscox toonaangevend in het topsegment van
verzekeringen. Wij verzekeren wereldwijd vooraanstaande families
met hun bijzondere woningen, luxe inboedels en verzamelingen.
Met 808 by Hiscox biedt Hiscox een alomvattende verzekering
passend voor de vermogende particulier. 808 is een exclusieve
taylormade dekking voor dierbare en soms zelfs onvervangbare zaken,
van financiële en emotionele waarde.

Een verzamelaar verloor door diefstal een zeldzaam, waardevol boek
uit 1870. Schadevergoeding was zinloos. Hiscox zocht daarom een
ander exemplaar van hetzelfde boek. Hetzelfde jaar, van dezelfde
druk.
Een lange zoektocht. Maar we vonden een exemplaar dat zelfs in
betere conditie was dan het gestolen boek. Het prijkt nu in de kast
van onze cliënt.

Een dekking die zit als gegoten

Uw bezittingen zijn uniek. Daarom denkt Hiscox niet in hokjes.
Wij weten wat in uw situatie nodig is, dankzij onze jarenlange ervaring
in het high net worth-segment. Hierdoor zijn uw bezittingen optimaal
verzekerd. Uw kostbare inboedel, uw kunstwerken, juwelen, zelfs
waardevolle kleding. Uw woonsituatie is immers zeer persoonlijk.
Daarom is onze dekking het ook.

Tot in de puntjes verzekerd

Dient u een claim in? Dan behandelen wij die excellent. Als private
insurer begrijpen wij bovendien dat u met geld alleen niet bent
geholpen. Daarom helpen wij de klok terug te draaien naar het
moment vóór de inbraak, de waterschade of de diefstal. Met
een comfortabele service die aanzienlijk verder gaat dan andere
verzekeraars: wij lossen problemen voor u op. Na een schade hebt
u immers al genoeg aan uw hoofd. Het maakt 808 by Hiscox tot een
alomvattende verzekering voor uw gezin, uw thuis en uw persoonlijke
bezit.

N.B. De dekking heeft een looptijd van één jaar die stilzwijgend hernieuwd wordt.

Aangeboden dekking
üü Wereldwijd dekking voor inboedel
üü Dekking voor zwembaden
üü Dekking voor tuinen

Risico’s die niet gedekt zijn
üü Graduele schade
üü Schade opzettelijk toegebracht door de verzekerde
üü Oorlog

Ombudsman van de verzekeringen:
De Meeûssquare 35, 1000 Brussel
T 00 32 (0) 25 47 58 71
E info@ombudsman.as
www.ombudsman.as
Hiscox SA, Belgische bijkantoor,
gevestigd te Bourgetlaan 42 B8,
1130 Brussel, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0683.642.934 en toegelaten
door de Nationale Bank van België
(“NBB” - de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel, België) onder nummer 3099;
Hiscox SA is een Luxemburgse verzekeraar
met maatschappelijke zetel te 35F
Avenue JF Kennedy, 1855 Luxemburg,
Groot-Hertogdom Luxemburg,
(Registre de Commerce et des Sociétés:
B217018). Ze staat onder toezicht van de
Commissariat aux Assurances (“CAA” - 7,
Boulevard Joseph II, 1840 Luxemburg,
Groot-Hertogdom Luxemburg).

Disclaimer: Aan dit overzicht en schadevoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.
U kan zich richten tot uw makelaar om een oﬀerte te bekomen. Voor volledige informatie omtrent de dekking
verwijzen wij naar het IPID, de algemene en bijzondere voorwaarden van de polis. U vindt deze op onze website
https://www.hiscox.be/nl of via uw makelaar. Om een volledig begrip te krijgen van dit product wijzen wij op de
noodzaak om deze documenten door te nemen vóór de ondertekening van de verzekeringsovereenkomst.
De verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

