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VvE verzekering

Eigenaarsbelang
Het eigenaarsbelang, tenzij dat elders verzekerd is, tot
maximaal € 60.000,- per appartement of indien dit meer
blijkt te zijn tot ten hoogste 10% van de verzekerde som van
het gehele complex verzekerd.

PRODUCTOVERZICHT
Een Vereniging van Eigenaars kan niet zonder
goede verzekeringen. Breng alle VvE verzekeringen
onder in de unieke VvE Pakketpolis. Alles
overzichtelijk ondergebracht binnen 1 polis, met
een complete dekking en tegen een scherp tarief.
Met het VvE-pakket sluit je als bestuur van een
Vereniging van Eigenaars alle nodige VvE
verzekeringen in één keer af. Het pakket bevat standaard de Gebouwen- en
aansprakelijkheidsverzekering.
Naast de gebouwen- en
aansprakelijkheidsverzekering is het pakket uit te breiden met verzekeringen voor glas-,
bestuurdersaansprakelijkheid- en een
rechtsbijstandverzekering.
De VvE Pakketpolis bevat bovendien unieke
dekkingen. De belangrijkste kenmerken van de VvE
verzekering zetten we graag voor je op
een rij.

Producteigenschappen

Dekking

Eigen risico

Gebouwenverzekering

Appartementen
€ 250 per gebeurtenis.

All risk dekking
inclusief fundering.

Kantoren
€ 1.000 per gebeurtenis.
Commerciële ruimtes
€ 1.000 per gebeurtenis.
Het eigen risico is niet van
toepassing op het glas.

Hoge aanvullende vergoedingen
Een aantal kosten worden extra, bovenop het verzekerd
bedrag vergoed.

Het eigenaarsbelang zijn zaken die tot het gebouw worden
gerekend maar niet standaard met het gebouw zijn
opgeleverd. Het gaat hierbij om aangebrachte
veranderingen, uitbreidingen en verbeteringen aan/in het
gebouw zoals vloeren, wandafwerking, schuurtjes,
schuttingen en overige terreinafscheidingen, keukens en
sanitair.
Roerende zaken
Schade aan roerende zaken van de vereniging van
eigenaren, mits niet door een andere verzekering gedekt is
tot een maximum van € 50.000,- per gebeurtenis verzekerd.
Zaken van derden
Schade aan zaken van derden die deel uitmaken van het
gebouw ten gevolge van een gedekte gebeurtenis, mits voor
eigen rekening aangebracht en mits niet door een andere
verzekering gedekt. De schade wordt vergoed tot maximaal
€ 60.000,- per gebeurtenis.
Sloten
De kosten van het vervangen, inregelen van sloten,
(computer)kaarten of andere afsluitmiddelen, wanneer deze
vervanging het noodzakelijke gevolg is van diefstal van
sleutels, toegangskaarten etc. is tot maximaal € 2.500,- per
gebeurtenis verzekerd.
Tuinaanleg
Schade aan tuinaanleg, bestrating en beplanting behorende
bij het gebouw tot maximaal 10% van de verzekerde som
tegen alle in “wat is verzekerd” vermelde gebeurtenissen
met uitzondering van schade veroorzaakt door: diefstal,
inbraak, vandalisme, schade door water en neerslag,
plunderingen, rellen en relletjes en storm. Schade door
voorwerpen die door storm in de tuin neerkomen is wel
verzekerd.
Lek - en blindslag glas
Indien meeverzekerd en op het polisblad aangegeven is
tevens dekking voor lekkage van isolatieglas en het geheel
of gedeeltelijk ondoorzichtig worden van het glas.
Bijschilderen van glaslatten
Indien meeverzekerd en op het polisblad aangegeven is
tevens dekking voor het bijschilderen van glaslatten tot
maximaal € 150 per ruit.

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