Premium kostbaarhedenverzekering
P R O D U C TOV ER ZI C H T

Bezit u kunst, sieraden, antiquiteiten, muziekinstrumenten of een bijzondere verzameling?
Met de Premium kostbaarhedenverzekering
zijn uw getaxeerde kostbare bezittingen
wereldwijd verzekerd tegen diefstal, beroving,
verlies of beschadiging. Een standaard
verzekeringsproduct is vaak niet toereikend
voor uw kostbare bezittingen. De dekking
van deze verzekering is zeer uitgebreid; de
premiestelling is bovendien gunstig.
De belangrijkste kenmerken van de Premium
kostbaarhedenverzekering zetten we graag
voor u op een rij!

Producteigenschappen

Waardestijging na overlijden
kunstenaar
Als een kunstenaar overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering
is een eventuele waardestijging van door hem of haar vervaardigde kostbaarheden verzekerd tot zes maanden na het overlijden
van de kunstenaar. Bij schade zullen wij in dat geval maximaal
200% van het verzekerde bedrag betalen.

Teruggevonden voorwerpen
Als kostbaarheden worden teruggevonden nadat wij hiervoor een
schadevergoeding betaald hebben heeft u de volgende keuze:

•
•

u houdt de kostbaarheden en betaalt de schadevergoeding
aan ons terug; of
u geeft de kostbaarheden aan ons en houdt de
schadevergoeding die wij hebben betaald.

Schade

Dekking

Eigen risico

Verzekeringsgebied

All risk dekking.
Alles is verzekerd,
behalve de
situaties die staan
beschreven bij de
uitsluitingen.

Geen eigen risico.
Voor een vrijwillig
gekozen eigen
risico verlenen wij
premiekorting.

Werelddekking.
Maximaal
drie maanden
aaneengesloten.

De Premium kostbaarhedenverzekering kan alleen worden
afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering.

Taxatie
U bent verplicht om uw kostbaarheden bij aanvang van de
verzekering te laten taxeren door een registertaxateur. Aan het
taxatierapport kennen wij een geldigheidsduur van zes jaar toe.
Iedere zes jaar is hertaxatie noodzakelijk.
Verzekerd bedrag
De getaxeerde waarde van de kostbaarheden geldt als verzekerd
bedrag. Voor diefstal van kostbaarheden uit een vervoermiddel
(maximaal € 25.000 per gebeurtenis) en voor kostbaarheden die
zich op een beurs, veiling, tentoonstelling of bij een reparateur
bevinden (maximaal € 50.000 per gebeurtenis) gelden maximum
vergoedingen.

In geval van schade vergoeden wij de herstelkosten als
het beschadigde kan worden hersteld. Als door het herstel
waardevermindering blijft bestaan, vergoeden wij ook de
waardevermindering. Is geen herstel mogelijk, dan vergoeden
wij de getaxeerde waarde.
Stellen & paren
Het kan voorkomen dat er schade ontstaat aan één of meer
onderdelen van een stel, een paar of bij elkaar horende stukken.
In dit geval zal bij de vaststelling van de waarde rekening
worden gehouden met de waardevermindering doordat het
oorspronkelijke paar of stel onvolledig is geworden.

Overdekking
Als bij schade aan getaxeerde kostbaarheden blijkt dat de
werkelijke waarde onmiddellijk voor de schade aantoonbaar
hoger is dan het verzekerd bedrag, zal de schadevergoeding
worden gebaseerd op de getaxeerde waarde plus maximaal 25%.

Uitbreiding van uw collectie
Voor nieuw verkregen kostbaarheden in reeds verzekerde
rubriek(en) verlenen wij automatisch dekking tot 25% van het in
deze rubriek(en) totale verzekerde bedrag. Deze automatische
overdekking geldt tot 90 dagen na verkrijging van de objecten.
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Wat is niet verzekerd? (de uitsluitingen)
Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan gebeurtenissen waarbij schade aan uw kostbaarheden niet verzekerd is. Raadpleeg de
voorwaarden voor de exacte omschrijving.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schade door ernstige conflicten (molest), opzet, natuurrampen, atoomkernreacties, fraude en/of het niet nakomen van
verplichtingen is niet verzekerd;
Schade welke verband houdt met normaal gebruik, slijtage, verkleuring, veroudering, temperatuurinvloeden e.d., ongedierte en
eigen gebrek is niet verzekerd;
Er is geen dekking als u onvoorzichtig bent geweest, bijvoorbeeld als kostbaarheden worden achtergelaten in een niet goed
afgesloten ruimte zonder direct toezicht van een verzekerde.
Schade die ontstaat tijdens transport is niet verzekerd, tenzij de verzending is uitgevoerd door een gespecialiseerd vervoersbedrijf.
Schade als gevolg van het niet nakomen van een beveiligingsafspraak is niet verzekerd.
Schade aan zaken waarop een garantieregeling of onderhoudscontract van kracht is, is niet verzekerd.
Schade door of in opdracht van de overheid is niet verzekerd.
Schade veroorzaakt tijdens verbouwingswerkzaamheden is niet verzekerd.
Schade aan kostbaarheden die zijn verhuurd of voor andere dan particuliere doeleinden worden gebruikt is niet verzekerd.
Schade aan zaken die in pand of consignatie zijn gegeven is niet verzekerd.
Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, bewerking en/of reparatie is niet verzekerd.
Schade mede veroorzaakt of ontstaan door wettelijk niet toegestane activiteiten is niet verzekerd.

Ondersteuning
Voor het laten taxeren van kostbaarheden kunt u terecht bij het taxatiebureau Noble House Valuation, specialist in het verzorgen
van kunst- en antiektaxaties. Op het gebied van horloges, juwelen en diamanten is Feniks Taxaties het juiste adres. Maar u
kunt bijvoorbeeld ook gebruik maken van Apresa. Wilt u uw eigendommen beveiligen? Schakel dan de specialisten van EFAS
Security in. Dit bedrijf bezit alle benodigde kwalificaties voor het adviseren, aanleggen en onderhouden van op maat gemaakte
beveiligingsoplossingen. Voor advies over kluizen en waardeberging is Kluist onze partner.

www.apresa.nl
Link naar taxatiemodule

www.fenikstaxaties.nl

noblehousevaluation.com

www.efassecurity.nl

www.kluist.nl

Bij het afsluiten en oversluiten van verzekeringen voor bijzondere risico’s staan onze deskundige acceptanten u graag met raad en daad
bij. Wij realiseren ons dat het voor klanten ongemakkelijk kan zijn om de juiste waarde van zijn bezittingen (opnieuw) te moeten laten
bepalen en om bijvoorbeeld alarm- en kluisinformatie met ons te delen. Voor bijzondere risico’s moet dit proces net wat nauwkeuriger
worden doorlopen dan bij meer gestandaardiseerde risico’s. Dit draagt bij aan een voorspoedige schadebehandeling.

Meer info

Download de voorwaarden

Heeft u vragen, behoefte aan advies of wilt u een offerte?
Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur.

Algemene voorwaarden Varia model 01.20
Bijzondere voorwaarden Premium kostbaarheden model 09.18

Let op: aan de tekst in dit productoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de voorwaarden.
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