Kostbaarheden- en
mobiele elektronicaverzekering
P R O D U C TOV ER ZI C H T
Deze verzekering is bedoeld voor in Nederland
woonachtige consumenten die eigenaar zijn
van kostbare voorwerpen en/of mobiele
elektronica en die deze objecten aanvullend
op de inboedelverzekering ook buiten het
woonhuis willen verzekeren tegen verlies,
beschadiging en diefstal.
De verzekering kan alleen in combinatie met
een Ansvar Inboedelverzekering worden
afgesloten. Voor deze verzekering is een
geldig taxatierapport of een gespecificeerde
aankoopnota noodzakelijk.

Eigen risico

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

Kostbaarheden
Geen eigen risico

•

•
•

Verzamelingen, kunst en antiek
Verzekerd in de woning van verzekeringnemer. Bovendien,
tot maximaal € 7.500 per gebeurtenis, in een gebouw binnen
Nederland waar restauratiewerkzaamheden plaatsvinden
of waar een beurs, veiling of tentoonstelling plaatsvindt.
De dekking op deze locaties geldt alleen voor zover de
kostbaarheden niet door een andere verzekering zijn gedekt.
Foto- en filmapparatuur, instrumenten, sieraden, horloges
Wereldwijd verzekerd.
Mobiele elektronica
Verzekerd binnen Nederland, België, Luxemburg en tot
maximaal 50 kilometer van de Nederlandse grens in
Duitsland.

Stellen & paren

Producteigenschappen
Dekking

Verzekeringsgebied

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.

Elektronica
€ 50 per gebeurtenis.
Geldt niet als de schade
wordt gerepareerd door een
herstelbedrijf waarmee wij een
samenwerkingsovereenkomst
hebben.

Het is mogelijk om alleen voorwerpen uit de rubriek
Kostbaarheden of alleen de rubriek Mobiele elektronica te
verzekeren in combinatie met een inboedelverzekering.

Rubrieken
Binnen deze Kostbaarheden- en mobiele elektronicaverzekering
onderscheiden wij de volgende rubrieken:

Verzekerd bedrag
De getaxeerde waarde of het bedrag vermeld op de aankoopnota
geldt als verzekerd bedrag voor de kostbaarheden. Voor diefstal
van kostbaarheden uit een vervoermiddel geldt een maximum
vergoeding van € 7.500 per gebeurtenis.
Het verzekerd bedrag voor de rubriek Mobiele elektronica
bedraagt maximaal € 10.000 per gebeurtenis en per jaar.
Rekening houdend met de leeftijd van het beschadigde of
verloren gegane voorwerp wordt bij schade een afschrijving op
de nieuwwaarde toegepast. Wij vergoeden de dagwaarde van
mobiele elektronica. Voor diefstal van mobiele elektronica uit een
vervoermiddel geldt een maximum vergoeding van € 750 per
gebeurtenis.

Kostbaarheden

•
•
•
•
•

Kunst en/of antiek;
Foto- en/of filmapparatuur;
Muziekinstrumenten, medische instrumenten en/of
optische instrumenten;
Sieraden en/of horloges;
Verzamelingen.

Mobiele elektronica
Onder mobiele elektronica verstaan wij: mobiele telefoon,
smartphone, mobiele computer (zoals tablet en laptop),
e-reader, smartwatch, smartglasses, smartband (activity tracker),
mobiele (portable) spelcomputer, mobiele navigatie, mobiele
geluidsdragers en accessoires (zoals een koptelefoon en
draadloze oortjes), mobiele dvd-speler en accessoires.
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Wat is niet verzekerd? (de uitsluitingen)

Premie Kostbaarheden

Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan gebeurtenissen waarbij schade aan
uw kostbaarheden niet verzekerd is. Raadpleeg de voorwaarden voor de exacte
omschrijving. Niet gedekt is:

De premie wordt berekend over de getaxeerde
waarde of de recente aankoopwaarde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Schade door ernstige conflicten (molest), opzet, natuurrampen,
atoomkernreacties, fraude en/of het niet nakomen van verplichtingen
(algemene uitsluitingen).
Schade welke verband houdt met normaal gebruik, slijtage, verkleuring,
veroudering, temperatuurinvloeden e.d., ongedierte en eigen gebrek.
Schade doordat de normale voorzichtigheid niet in acht is genomen,
bijvoorbeeld als voorwerpen worden achtergelaten in een niet goed afgesloten
ruimte zonder toezicht door verzekerde.

Per rubriek geldt het onderstaande promillage
(premie per € 1.000 verzekerd bedrag).
Kunst en/of antiek (meubels, tapijten,

3,15‰

boeken, schilderijen e.d.)
Foto- en/of filmapparatuur
Instrumenten
Sieraden en/of horloges
Verzamelingen (van voorwerpen die niet

20,00‰
9,50‰
12,50‰
5,00‰

behoren tot één van de andere rubrieken)

Schade doordat voorwerpen zijn gebruikt op een manier waarvoor het niet is
bedoeld.
Schade aan voorwerpen die tijdens een reis niet in de handbagage zijn
meegenomen.
Schade aan geleende, gehuurde, geleasede, uitgeleende of verhuurde
voorwerpen.
Schade die ontstaat tijdens transport, tenzij de verzending is uitgevoerd door
een gespecialiseerd vervoersbedrijf.
Schade als gevolg van het niet nakomen van een beveiligingsafspraak.
Schade aan zaken waarop een garantieregeling of onderhoudscontract van
kracht is.

Premie
Mobiele elektronica
De premie voor deze rubriek bedraagt
€ 75 per jaar.

De genoemde premies worden verhoogd met
assurantiebelasting en € 4 poliskosten.
Op deze verzekering is de
pakketkortingsregeling van toepassing.

Schade bestaande uit beschadiging of verlies van software en opgeslagen
data.
Schade door of in opdracht van de overheid.
Schade veroorzaakt tijdens verbouwingswerkzaamheden.
Schade aan zaken die in pand of consignatie zijn gegeven.
Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging,
bewerking en/of reparatie.
Schade mede veroorzaakt of ontstaan door wettelijk niet toegestane
activiteiten.
Schade door (huis)dieren van u of van iemand anders.
Schade uitsluitend aan spoelen, lampen, buizen, video- en geluidskoppen,
lenzen, laser inclusief sensor, informatiedragers, snoeren, stekkers,
accu’s, batterijen, glas en veren van uurwerken, stokken en vellen van
slaginstrumenten, rietjes van blaasinstrumenten en het springen van snaren
en de beharing van strijkstokken, behalve als gelijktijdig ook schade aan de
verzekerde voorwerpen is ontstaan die wel is verzekerd.
Als verzekerde niet overtuigend kan aantonen dat het verloren of gestolen
voorwerp in zijn bezit is geweest, dan is de schade onvoldoende aangetoond.

Meer info

Download de voorwaarden

Heeft u vragen, behoefte aan advies of wilt u een offerte?
Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur of kijk op
www. ansvar-idea.nl

Algemene voorwaarden Idéaalpakket model 08.2019.I
Bijzondere voorwaarden Kostbaarheden- en mobiele elektronica
model 06.2020

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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