Inboedelverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Mandaat Assuradeuren B.V., schadeverzekeraar, vergunning: 12016718 (NL)

Product:

MPP Inboedelverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade aan uw inboedel die uw eigendom is en die tot uw particuliere huishouding hoort. U kunt kiezen uit een basisof allrisk verzekering.
Extra informatie
Met "basis" zijn uw bezittingen in de woning verzekerd tegen risico's zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en inbraak. Met "allrisk" bent u
daarnaast verzekerd als de schade is veroorzaakt door een andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Losse spullen in uw huis, zoals meubels, gordijnen
en apparatuur. Huurdersbelang en eigenaarsbelang
is standaard meeverzekerd.

Wij keren onder andere niet uit bij schade door
bijvoorbeeld normaal gebruik en slijtage,
constructiefouten, ongedierte, een aardbeving of
overstroming. Schade aan glas (glas voor
lichtdoorlating) is niet verzekerd. Dit kunt u
meeverzekeren met de glasverzekering.

Extra informatie
Voor sommige spullen gelden speciale regels en
maximale vergoedingen per gebeurtenis. Dit leest u
in de voorwaarden.

Verzekerd bedrag
Het maximaal verzekerde bedrag is € 125.000,- per
gebeurtenis. Voor de vergoeding maken we gebruik
van een afschrijvingstabel.
Extra informatie
Staan er maximale vergoedingen op uw polis of in de
voorwaarden? Dan vergoeden wij tot aan dat
maximum.

Contra-expertise na schade
Bent u het niet eens met de vaststelling van de
omvang van de schade door onze schade-expert?
Dan kun u ook zelf een expert inschakelen.
We vergoeden de kosten van uw schade-expert altijd
tot het bedrag dat wij betalen aan onze schadeexpert.
Sieraden
In huis zijn sieraden standaard verzekerd tot
€ 2.500,-. Zijn uw sieraden meer waard of wilt u
wereldwijde dekking? Dan is de sieradenverzekering
wereldwijd een goede aanvulling.
(Audio-) apparatuur
Voor computer- en audiovisuele appartuur, film- en
fotoapparatuur en optische instrumenten, kunst,
antiek en verzamelingen en muziekinstrumenten kunt
u de standaard verzekerde bedragen verhogen.

Vallen en stoten
Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet
verzekerd op de Inboedelverzekering basis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Waterschade en schade door het weer is niet altijd
verzekerd. Check de polisvoorwaarden. Of vraag uw
verzekeringsadviseur om advies.
Extra informatie
U kunt kiezen uit een eigen risisco van € 0,-, € 150,-,
€ 250,- of € 500,-. Hoe hoger het eigen risico hoe
minder premieu betaalt.

Eigen risico
U kunt kiezen uit een eigen risico van € 0,-, € 150,-,
€ 250,- of € 500,- per gebeurtenis.

Keuze: spullen buiten huis
Schade aan uw inboedel buiten de woning is beperkt
verzekerd. Bepaalde spullen kunt u aanvullend
verzekeren met de buitenhuisrisicoverzekering.
Keuze: Vallen en stoten
Als u kiest voor de Inboedelverzekering Allrisk is
schade aan uw inboedel door vallen of stoten
verzekerd. In de Basisverzekering is dit niet
verzekerd.
Keuze: Glasverzekering
Met deze aanvullende verzekering verzekert u
schade aan glas, zoals in ramen en glas in deuren.
Ook de kosten van een noodvoorziening worden
vergoed.
Extra informatie
Let op of u al een glasverzekering heeft bij uw
woonhuisverzekering. In dat geval is deze
aanvullende verzekering niet meer nodig bij uw
Inboedelverzekering.

Keuze: Zakelijke inboedelverzekering
Met deze aanvullende verzekering is uw zakelijke
inboedel verzekerd tot € 5.000,-. Zakelijke spullen
zoals uw gereedschap, zakelijke laptop of telefoon
zijn dan verzekerd.

Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering geldt voor uw inboedel in een woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Wij verwachten dat u zorgvuldig met uw spullen omgaat
en u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in
uw persoonlijke situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u
maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat en wordt automatisch verlengd. Na 12 maanden kunt u de verzekering
dagelijks opzeggen, de verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als u de
premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via 0314-373280 of info@mandaatassuradeuren.nl.
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