Onderschrijvingsformulier
Young Collections by Hiscox

Naam makelaar:
Privé-collectie

Bedrijfscollectie

I. Algemene informatie
Naam:
Voornaam:
Bedrijfsnaam:
Correspondentieadres:
Straat en huisnummer:
Postcode en gemeente:
Land:
Risicolocatie:
Straat en huisnummer:
Postcode en gemeente:
Land:

België

Groothertogdom Luxemburg

II. Verklaring verzekeringsnemer
De risicolocatie is in België / Groothertdogdom Luxemburg.
Het gebouw waarin de kunstvoorwerpen zich bevinden heeft een harde constructie én een harde dakbedekking. (geen houten constructie, geen riet).
De verzekeringsnemer is heden niet verzekerd voor diens kunstvoorwerpen. Indien wel, verklaart u dat u in de laatste 5 jaar geen schade heeft
aangegeven bij uw verzekeraar.
De kunstvoorwerpen worden niet gebruikt als handelsgoederen.
De verzekeringsnemer (of bestuurder van het bedrijf) is nooit bankroet verklaard en is nooit gerechtelijk veroordeeld geweest.
De kunstvoorwerpen zijn eigendom van de verzekeringsnemer en worden bijgevolg niet geleased of gefinancierd.
Enkel indien privé-collectie: Het gebouw waarin de kunstvoorwerpen zich bevinden is uw hoofdverblijfplaats en is minimaal 270 dagen per jaar
bewoond.
Enkel indien bedrijfscollectie: Het gebouw waar de kunstvoorwerpen zich bevinden kan niet ongezien worden betreden door onbevoegde
personen.
De te verzekeren voorwerpen zijn muziekinstrumenten, postzegels, verzamelmunten of verzamelmedailles, schilderijen, wandtapijten; meer
algemeen, voorwerpen die artistieke kenmerken vertonen of die het voorwerp van een collectie kunnen uitmaken, met uitsluiting van juwelen,
uurwerken, edelstenen en halfedelstenen die niet ingezet zijn, massief zilver, goud, platina, verguldsel, zilver- en edelsmeedwerk alsook collecties van
dranken.

III. Verzekerd kapitaal / Premie
Verzekerd kapitaal

Jaarpremie

Maximaal € 25.000,00

€ 150,00

Maximaal € 50.000,00

€ 200,00

Maximaal € 100.000,00

€ 350,00

De vermelde premies zijn exclusief verzekeringstaks van 9,9% voor België en 4% voor Groothertogdom Luxemburg.

IV. Aanvangsdatum / Vervaldatum
Aanvangsdatum

____ / ____

Vervaldatum

____ / ____

De verzekeringsnemer verklaart hierbij de vragen naar best vermogen te hebben ingevuld. Elk gedeeltelijk of onvolledig antwoord dat een
verkeerde inschatting van het risico door de verzekeraar tot gevolg heeft, zal als een foutieve verklaring beschouwd kunnen worden.
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De aanvangsdatum mag niet in het verleden liggen noch later dan 90 dagen na de datum van ondertekening van dit onderschrijvingsformulier door de verzekeringnemer.

Bescherming van persoonsgegevens
Hiscox is een handelsnaam van een aantal Hiscox-vennootschappen. De specifieke vennootschap die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van
uw persoonlijke informatie wordt vermeld in de documentatie die wij u bezorgen. Bij twijfel kunt u ons ook altijd contacteren op het telefoonnummer
0032 2 788 26 00 of per email op dataprotectionofficer@hiscox.com. 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.

Duur van de overeenkomst
Het contract treedt in werking op de datum van ondertekening van deze verzekeringsaanvraag door de verzekeringnemer, onder voorbehoud van
naleving van de onderschrijvingscriteria die in dit document worden gesteld. Behoudens andersluidende overeenkomst, begint de dekking te lopen
op de dag volgend op de ontvangst van de aanvraag door de verzekeraar. De verzekeraar zal deze datum meedelen aan de verzekeringnemer. De
verzekeringnemer beschikt, behalve voor de contracten met een looptijd van minder dan 30 dagen, over het recht om het contract op te zeggen met
onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving, binnen een termijn van veertien dagen na de inwerkingtreding van het contract. Anderzijds
kan de verzekeraar, behalve voor de contracten meteen looptijd van minder dan 30 dagen, het contract opzeggen binnen een termijn van veertien
dagen na ontvangst van de aanvraag, met inwerkingtreding van de opzegging acht dagen na de kennisgeving ervan.

Slotverklaring
Opgelet: door dit formulier te ondertekenen verklaart u te voldoen aan de hierin opgesomde voorwaarden zodat u in aanmerking komt voor
onderschrijving van dit product.
In het kader van dit onderschrijvingsformulier dienen de vetgedrukte termen: wij/ons, u/uw, kunstvoorwerpen dezelfde betekenis te krijgen als in de
verzekeringsvoorwaarden Young Collectors By Hiscox TRSBYC-01012021.
U bevestigt dat u er voor kiest om de wettelijke precontractuele en contractuele informatie elektronisch te ontvangen op uw emailadres. De ondergetekende erkent dat hij de volgende documenten heeft ontvangen en deze vroegtijdig heeft kunnen analyseren, en in ieder geval voorafgaand aan de
ondertekening van huidige verzekeringsaanvraag te hebben ontvangen: het informatiedocument (IPID), de verzekeringsvoorwaarden van de polis.
U wenst het volgende verzekeringsproduct te onderschrijven: Young Collections by Hiscox. U bevestigt dat ons kantoor geen marktanalyse dient uit
te voeren voor het risico dat u via ons kantoor wil verzekeren. U erkent dat de inhoud van de verzekeringsovereenkomst van het door u gekozen
product overeenkomt met de analyse van uw verlangens en behoeften en dat u uitdrukkelijk gewezen werd op de draagwijdte en de beperkingen
van het door u gekozen verzekeringsproduct.
Door de ondertekening erkent de ondergetekende dat de verzekeringsonderneming en de vertegenwoordiger van de verzekeringsonderneming zijn/
haar informatie- en/of adviesplichten heeft vervuld.
Ondergetekende verklaart verzekeringnemer bevoegd te vertegenwoordigen.
Wettelijk vertegenwoordiger van de verzekeringsnemer:

Naam verzekeringnemer:

Handtekening:
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Young collections 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).
Produit: Alle risico’s verzekering voor kunstvoorwerpen en collecties “Young collections 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?
Young collections by Hiscox is een alle risico’s verzekering voor zowel kunstverzamelingen van particulieren als voor bedrijfs kunstcollecties in aangegeven
waarde.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

a Materiële schade of materieel verlies van de kunstcollectie

Ñ Immateriële schade

a Brand

Ñ Niet accidentele schade

a Waterschade

Ñ Verlies of schade veroorzaakt door slijtage, graduele beschadiging, eigen

a Natuuramp
a Diefstal
a Accidentele schade
a Materieel verlies
a Accidentele breuk
a Transport (Max. 25% van de verzekerde waarde)
a Minderwaarde na schade
a Schade na restauratie
a Kaders, glas en sokkels die deel uitmaken van het kunstwerk
a Verlies/diefstal bij een derde

gebrek, roest, oxidatie, insekten, schimmelachtigen, ongedierte, vochtigheiden temperatuurveranderingen, blootstelling aan licht, evenals door
vervorming, kromming of krimping van het voorwerp

Ñ Machinebreuk, mechanische of elektrische tekortkoming van het verzekerd
object zelf

Ñ Het verlies, de schade, kosten en/of onkosten welke rechtstreeks of

onrechtstreeks voortvloeien uit een biologische of chemische aantasting
welke werd veroorzaakt door of het gevolg is van een daad van terrorisme

Ñ Het verlies, de schade of aansprakelijkheid rechtstreeks of onrechtstreeks

voortvloeiend uit een oorlog, een invasie, vijandigheden (met of zonder
oorlogsverklaring), een burgeroorlog, een rebellie, een opstand, een oproer,
een muiterij of een staats- of machtsgreep

Ñ Het verlies of de schade veroorzaakt door of resulterend uit een

beslaglegging, confiscatie, beschadiging of vernieling van uw goederen door
of in opdracht van overheden of openbare of plaatselijke autoriteiten

Ñ Schade wanneer het verzekerd kunstvoorwerp zich in de open lucht bevindt
Ñ Schade indien de voorwerpen in de kelder gestockeerd zijn behoudens
indien deze zich op minimaal 30 cm. van de grond bevinden

Ñ Schade, kosten, verlies of aansprakelijkheid rechtstreeks of onrechtstreeks

voortvloeiende uit een computersysteemstoring of een cyberaanval, zonder
dat deze een verzekerd voorval, anders dan de computersysteemstoring
en/of cyberaanval op zich, heeft veroorzaakt

Ñ Schade, verlies, letsels, aansprakelijkheid, kosten, uitgaven of voor ieder
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rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg veroorzaakt door, bijgedragen door,
voortvloeiend uit of in verband staande met een gekende of potentiële
overdraagbare ziekte of de vrees of bedreiging van dergelijke overdraagbare
ziekte, eveneens als elke actie ondernomen teneinde de impact van
dergelijke overdraagbare ziekte te beperken of te voorkomen

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! Vergoedingslimieten:

De maximale vergoedingslimiet per niet-breekbaar kunstvoorwerp bedraagt
€ 25.000,00
De maximale vergoedingslimiet per breekbaar kunstvoorwerp bedraagt
€ 12.500,00
De maximale vergoedingslimiet per schadegeval voor breekbare
kunstvoorwerpen bedraagt € 25.000,00

! Kunstvoorwerpen die verblijven bij de restaurateur mogen geen 6 maanden
overschrijden

! Het transport en verblijf op andere locaties dan de aangegeven risicolocatie
in de bijzondere voorwaarden van de kunstvoorwerpen is wereldwijd
verzekerd tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag

! Verzekerde kunstvoorwerpen: muziekinstrumenten, postzegels,

verzamelmunten of verzamelmedailles, schilderijen, wandtapijten, ; meer
algemeen, voorwerpen die artistieke kenmerken vertonen of die het
voorwerp van een collectie kunnen uitmaken

! Kunstvoorwerpen die uitgesloten zijn: juwelen, uurwerken, edelstenen en

halfedelstenen die niet ingezet zijn, massief zilver, goud, platina, verguldsel,
zilver- en edelsmeedwerk alsook collecties van dranken

Waar ben ik gedekt?
De kunstvoorwerpen zijn enkel verzekerd wanneer zij zich bevinden op de risicolocatie vermeld in bijzondere voorwaarden.
Kunstvoorwerpen die zich bij een restaurateur bevinden zijn automatisch verzekerd voor zover de periode van verblijf bij de restaurateur geen
6 maanden overschrijdt. Het transport en verblijf op andere locaties dan de aangegeven risicolocatie in de bijzondere voorwaarden van de
kunstvoorwerpen is wereldwijd verzekerd tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag.

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.
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 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 één maand.

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:
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 Meeûssquare 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
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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.

