Onderschrijvingsformulier
Holiday Homes by Hiscox

Algemene informatie
Verzekeringnemer (met woonplaats in België)

Tussenpersoon

Naam of rechtspersoon

Naam

Voornaam of contactpersoon

E-mail adres

Straat + nummer
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
E-mail adres

Gegevens risicoadres
Land

Frankrijk (excl. Corsica)

Ierland

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Spanje

Portugal

Duitsland

Oostenrijk

Luxemburg

Italië

Gelieve hier de buitenlandse fiscale code in te voeren:

Andere landen : gelieve Hiscox te raadplegen voor offerte
Straat + nummer
Plaatsnaam
Postcode
Omschrijving van het te verzekeren risico
Verzekeringsdekking

Inhoud

Gebouw en inhoud

Soort woning

Woonhuis

Appartement

Indien één van onderstaande vereisten niet overeenkomt met uw situatie verzoeken wij u ons te contacteren per e-mail
op hiscox.underwriting@hiscox.be of per telefoon op +32 2 788 26 00.

Informatie omtrent het te verzekeren risico
U verklaart hierbij:
Eigenaar te zijn van het onroerend goed en hier GEEN professionele activiteiten uit te oefenen
Het goed NIET te verhuren of minder dan 26 weken per jaar
Dat het eigen gebruik meer dan 2 weken per jaar betreft
Dat er GEEN verbouwingen of renovaties bezig zijn of gepland zijn
Dat alle buitendeuren zijn voorzien van deugdelijk, afsluitbaar hang-en sluitwerk
De laatste 5 jaar GEEN of MAXIMUM 1 schade te hebben geleden van minder dan € 5000
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Dat de woning bestaat uit een harde dakbedekking en hoofzakelijk harde materialen (geen hout)

Te verzekeren zaken
Indien de opgegeven bewoonbare oppervlakte meer dan 10% lager is dan de reële vloeroppervlakte zal de evenredigheidsregel worden toegepast.
Berekening voor: Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Spanje, Luxemburg
bewoonbare oppervlakte van het gebouw

Nettopremie (excl. taksen)

Hoofdgebouw

_____________ m

2

Inhoud

_____________ m

2

x € 3,15 =

_____________ €

(Minimumpremie € 250)

x € 2,50 =

_____________ €

(Minimumpremie € 200)

Berekening voor: Frankrijk, Portugal Ierland, Verenigd Koninkrijk, Italië
bewoonbare oppervlakte van het gebouw

Nettopremie (excl. taksen)

Hoofdgebouw

_____________ m2

x € 4,20 =

_____________ €

(Minimumpremie € 250)

Inhoud

_____________ m

x € 3,00 =

_____________ €

(Minimumpremie € 200)

2

De totale bewoonbare oppervlakte van het gebouw mag niet hoger dan 300 m². Indien dit wel het geval is, gelieve Hiscox te raadplegen
voor een offerte.
Wij garanderen de herbouwwaarde van uw woning tot € 1.750,00 / m² en de werkelijke waarde van uw inboedel tot € 500,00 / m2.

Eigen risico
€ 250,00
€ 500,00

(korting 5% op de totale nettopremie (excl. taksen), wordt toegekend bij opmaak polis door Hiscox)

€ 1.000,00

(korting 10% op de totale nettopremie (excl. taksen), wordt toegekend bij opmaak polis door Hiscox)

€ 2.000,00

(korting 20% op de totale nettopremie (excl. taksen), wordt toegekend bij opmaak polis door Hiscox)

Aanvang verzekering
Ingangsdatum verzekering

____ / ____ / ________ (00.00h)

Indien verschillende data:
Ingangsdatum verzekering gebouw

____ / ____ / ________ (00.00h)

Ingangsdatum verzekering inhoud

____ / ____ / ________ (00.00h)

De ingangsdatum mag niet in het verleden liggen.

Hernieuwingsdatum

____ / ____ / ________ (00.00h)

Slotverklaring
Onder voorbehoud dat de verzekeringsnemer de verklaring naar eer en geweten heeft ingevuld alsook zich akkoord verklaard met de opgesomde
vereisten omtrent het te verzekeren risico, komt de verzekering tot stand bij de ondertekening van de verzekeringsaanvraag door de verzekeringnemer.
Tenzij anders is bedongen, gaat de waarborg in de dag volgend op de ontvangst door de verzekeraar van de verzekeringsaanvraag. De verzekeraar zal
de verzekeringnemer mededeling geven van deze datum. De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid, behalve voor overeenkomsten met een looptijd
van minder dan dertig dagen, de overeenkomst op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving, binnen een termijn van
veertien dagen na ontvangst door de verzekeraar van de verzekeringsaanvraag. De verzekeraar mag, behalve voor overeenkomsten met een looptijd
van minder dan dertig dagen, van zijn kant de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de aanvraag, met inwerkingtreding van de opzegging acht dagen na de kennisgeving ervan.
Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de polis beheerst door het Belgische recht. Elke klacht betreffende de overeenkomst kan gericht
worden aan de Ombudsdienst Verzekeringen, Meeûssquare 35 te 1000 Brussel en dit zonder afbreuk te doen aan het recht om gerechtelijke stappen
te ondernemen.

Ondertekening verzekeringnemer
Aldus naar waarheid ingevuld en door de verzekeringnemer ondertekend,
Plaats:

Datum:

/

/

Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking
van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen.
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Handtekening

Holiday Homes by Hiscox
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Hiscox SA is een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij, onder controle van de Commissariat aux
Assurances (CAA) (Registre de Commerce et des Sociétés : B217018) en die onder het regime van vrijheid van vestiging zijn
verzekeringsdiensten uitvoert in België via het Belgische bijkantoor (Nationale Bank van België (NBB): 3099
Product: Alle risico’s verzekering voor woningen “808 by Hiscox”
Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot uw verzekeringspolis. Dit document
werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie over uw polis en
uw verplichtingen, raadpleegt u de documentatie, uw polis en alle andere relevante documenten.

Welk soort verzekering is dit?
Dit is een alle risico verzekering voor tweede verblijven met inboedel in het buitenland

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Dekking gebouw

Uitsluitingen van toepassing op alle dekkingen

a Alle materiële schade aan het verzekerd gebouw

Ñ Schade opzettelijk toegebracht door verzekerde

a Tuinen

Ñ Oorlog

a Zwembaden

Ñ Inbeslagname

a Vervanging van sloten en sleutels

Ñ Nucleaire schade

a Kosten voor het opzoeken van waterlekken

Ñ Nucleaire, bacteriologische of chemisch terrorisme boven € 1.170.057

a Kosten voor nieuwe huisvesting en huurverlies
a Herstellings- en bewakingskosten
a Opruimings- en afbraakkosten
a Stabiliseringskosten
a Kosten voor het opnieuw conform aan de wet maken
Dekking Inhoud

a Roerende goederen in het omschreven gebouw en bijgebouwen
a Kunst- en verzamelobjecten
a Audiovisuele en computer apparatuur

Dekking Gebouw

Ñ Schade aan een gebouw in opbouw
Ñ Schade veroorzaakt door bouw-, afbraak-, herstellings- of restauratiewerken
Ñ Schade veroorzaakt door het verzakken van het gebouw
Ñ Schade veroorzaakt door huisdieren
Ñ Schade veroorzaakt door het gebruik en de tijd, roestvorming, oxidatie,
verrotting, schimmelvorming, insecten, kromtrekking, vervorming of
inkrimping of gebruik van gebrekkige materialen

Ñ Beschadiging veroorzaakt door droogte, vocht, hygrometrische
schommelingen of blootstelling aan het licht

a Inhoud van koelapparaten

Ñ Graduele schade

a Waarden

Ñ Eigen gebrek, verborgen gebrek of oneigenlijk gebruik

a Vloeistoffen voor huishoudelijk gebruik

Ñ Nalatigheid bij onderhoud of noodzakelijke herstelling of manifeste

Dekking aansprakelijkheid uit hoofde van omschreven gebouw
en tuin
a Aansprakelijkheid uit hoofde van het omschreven gebouw en de tuin

verwaarlozing

Ñ Verontreiniging of contaminatie
Ñ Storingen of pannes van mechanische, elektrische of elektronische
elementen, behalve indien gevolg van een toevallige gebeurtenis buiten het
voorwerp

Ñ Diefstal en vandalisme begaan door inwonende gezinsleden
Ñ Waterschade veroorzaakt door druk, lekken of infiltratie van grondwater
Ñ Waterschade veroorzaakt door vorst of dooi
Ñ Schade wanneer het omschreven gebouw niet voldoende bemeubeld staat
en onbewoond is behalve voor schade veroorzaakt door brand, ontploffing,
bliksem of het vallen van luchtvaartuigen
Dekking Inhoud, Kostbaarheden, kunst- en verzamelobjecten

Ñ Herstellings-, restauratie- of inkaderingswerken of uit iedere
gelijkaardigebehandeling uitgevoerd door een vakman

Ñ Informaticafout
Ñ Beschadigingen veroorzaakt door het gebruik en de tijd, door roestvorming,
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oxidatie, verrotting, schimmelvorming (behalve indien voorkomend ten
gevolge van een gedekt schadegeval naar aanleiding van een waterschade),
insecten, kromtrekking of iedere vervorming of inkrimping, of het gebruik van
gebrekkige materialen of stukken

Ñ Voor wijnen en likeuren: schade veroorzaakt door poreusheid, het toevallig
lekken, eigen gebrek, kurksmaak of schade te wijten aan klimatologische
omstandigheden

Ñ Schade veroorzaakt aan niet gestandaardiseerde software
Ñ Schade tijdens vervoer door onvoldoende of gebrekkige verpakking
Ñ Diefstal van inhoud, kostbaarheden of kunst die worden zichtbaar
achtergelaten in een onbewaakt voertuig

Ñ Schade voortvloeiende uit het feit dat U goederen of diensten die U via het
internet besteld hebt en betaald en niet ontvangt

Ñ Kostbaarheden
Dekking aansprakelijkheid uit hoofde van het omschreven gebouw en de
tuin

Ñ Lichamelijke schade geleden door U of door een verzekerde
Ñ Materiële schade aan een goed waarvan u eigenaar bent of waarvan de
hoede of het gebruik u werd toevertrouwd door een derde

Ñ Schade die uw burgerlijke aansprakelijkheid die onderworpen is aan een
verplichte verzekering in et gedrang brengt

Ñ Boetes
Ñ Schade door een activiteit waarvoor uw inkomen ontvangt
Ñ Schade door niet toevallige verontreiniging.
Ñ Schade aan dieren
Ñ Schade aan gemotoriseerde landvoertuigen
Ñ Schade aan caravan of aanhangen met laadvermogen + 500 kg

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekking Gebouw

! Tuinen
! Enkel verzekerd voor schade door brand, storm, blikseminslag, diefstal,
vandalisme en het vallen van luchtvaartuigen.

! Herstel met gelijksoortige jonge aanplanting max € 2.500 per schadegeval.
! Tuin gedekt tot 1 hectare.
! Vervanging van sloten en sleutels: € 1.250
! Kosten voor het opzoeken van waterlekken: € 2.500
! Kosten voor nieuwe huisvesting en huurverlies: max. 3 jaar voor de
werkelijke gemaakte kosten of geleden verlies. Max. € 12.500

! Opruimings- en afbraakkosten: € 10.000
! Kosten voor het opnieuw conform maken de wet: € 25.000
Dekking Inhoud

! Kunst- en verzamelobjecten: € 5.000
! Audiovisuele- en computerapparatuur: € 2.500
! Inhoud koelapparaten: € 500
! Waarden: € 500
! Vloeistoffen voor huishoudelijk gebruik: € 500

IPID HHNLHSA
4/6

PPP-HH-BENL-042021

Dekking Aansprakelijkheid uit hoofde van het omschreven gebouw
en de tuin
! Aansprakelijkheid uit hoofde van het omschreven gebouw en de tuin:
€ 24.329.367 (ICP) voor lichamelijke schade en € 1.216.467 (ICP) voor
materiële schade

Waar ben ik gedekt?
Op het verzekerd risicoadres

Wat zijn mijn verplichtingen?
 Wanneer u een polis of vernieuwing of wijziging van uw polis aanvraagt, dient u het risico en de wijzigingen aan de bestaande toestand
aangeven, alsook de aan u gestelde vragen voorzichtig, eerlijk en met redelijke zorgvuldigheid te beantwoorden.
 U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om verlies of schadegevallen te voorkomen en/of te beperken.
 U dient uw verzekeraar te verwittigen van zodra u op de hoogte bent van een gebeurtenis die aanleiding tot een claim kan geven.
 Indien u een claim indient, dient u de documenten en andere bewijsmiddelen voor te leggen die nodig zijn om uw claim te behandelen. U dient
ook de meldingsprocedure, zoals deze is uiteengezet in de polis, na te leven.
 De premie betalen.

Wanneer en hoe betaal ik?
 U betaalt het bedrag dat vermeld staat in het betalingsbericht dat U van ons of van uw makelaar ontvangt.
 De betaling dient ten laatste te gebeuren op de vervaldag van de premie

Wanneer begint en eindigt de dekking?
 De dekking wordt van kracht op de dag van de eerste premiebetaling.
 De dekking heeft een looptijd van één jaar die stilzwijgend hernieuwd wordt.
.

Hoe zeg ik mijn contract op?
 U heeft het recht de polis met onmiddellijke ingang op te zeggen binnen de veertien dagen na aanvang van de dekking.
 U kan het contract opzeggen middels een aangetekend schrijven, een deurwaarders exploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen
ontvangstbewijs, en dit tegen de hoofdvervaldag mits een vooropzeg van 3 maanden.
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Wettelijke bepalingen
Over Hiscox SA

Hiscox SA is een Luxemburgse gereguleerde verzekeringsmaatschappij, die onder toezicht staat van het Commissariat aux Assurances (CAA). Hiscox
SA is gemachtigd om verzekeringsactiviteiten uit te voeren in de lidstaten van de Europese Unie en de Europees Economisch Ruimte. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.caa.lu.
Hiscox SA is geregistreerd te Luxemburg in het handels- en bedrijvenregister Luxemburg (RCS Luxemburg) met referentienummer B217018. Het hoofdkantoor van Hiscox SA bevindt zich aan de Avenue John F. Kennedy 35F, 1855 Luxembourg, Luxembourg. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.lbr.lu.
Hiscox SA België is gemachtigd om verzekeringsactiviteiten in België uit te voeren onder het Europese regime van vrijheid van vestiging. Voor meer
informatie inzake de inschrijving van het Belgische bijkantoor onder het nummer 3099 verwijzen wij u naar de Nationale Bank van België www.nbb.be.
Het Belgische bijkantoor van Hiscox SA in België is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met referentienummer 0683.642.934.
Het bijkantoor van Hiscox SA bevindt zich in België aan Bourgetlaan 42 B8, 1130 Brussel.

Distributieketen & advies

Hiscox SA distribueert haar verzekeringsproducten exclusief via verzekeringsmakelaars en/of verzekeringsadviseurs. Hiscox SA verstrekt geen advies
met betrekking tot deze verzekering. Uiteraard kunt u met uw verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsadviseur overeenkomen dat deze u advies verstrekt.

Klachtenprocedure

Uw eventuele verzoeken of klachten kan U richten aan:
ú

Uw verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsadviseur

ú

Hiscox SA:
Bourgetlaan 42 B8
1130 Brussel, België
Tel.: +32 (0)2 788 26 00
Fax: +32 (0)2 788 26 01
E-mail: hiscox.complaints@hiscox.be

ú

De Ombudsman van Verzekeringen:
de Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel, België
Tel.: +32 (0)2 547 58 71
Fax: +32 (0)2 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as

ú

FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
Congresstraat 12-14
1000 Brussel, België
Tel.:+32 (0)2 220 52 11
Fax: +32 (0)2 220 52 75

ú

Commissariat aux Assurances
7, boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
e-mail: caa@caa.lu

If you are a consumer, you may also address your complaint in English, French or German to the Insurance Ombudsman in Luxembourg, located at:
ú

Insurance Ombudsman ACA,
12, rue Erasme,
L - 1468 Luxembourg
Phone: +352 44 21 44 1
Fax: +352 44-02-89
e-mail: mediateur@aca.lu

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

Gegevensverwerking

6/6

PPP-HH-BENL-042021

Hiscox SA treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie.
Wij verzamelen en verwerken informatie over u om verzekeringspolissen aan te bieden en om claims te verwerken. Uw informatie wordt ook gebruikt voor
zakelijke doeleinden zoals fraudepreventie en -opsporing en financieel beheer. Het kan gaan om het delen van uw informatie met, en het bekomen van
informatie over u van, onze vennootschappen van de Groep en derden zoals makelaars, schaderegelaars, kredietinformatiebureaus, dienstverleners,
professionele adviseurs, onze toezichthouders of instanties voor de preventie van fraude. Het is mogelijk dat we telefoongesprekken opnemen om ons
in staat te stellen om toezicht te houden op de diensten die we verstrekken en om ze te verbeteren.
Voor meer informatie over hoe uw informatie gebruikt wordt en over uw rechten in verband met uw informatie, gelieve onze privacyverklaring op
www.hiscox.be te raadplegen of ons te contacteren op 0032 2 788 26 00 of per email via DataProtectionOfficer@HISCOX.com.

