Inboedelverzekering Fatum
Wat is wel en niet gedekt door deze inboedelverzekering?



Wat is een inboedelverzekering?
Deze verzekering vergoedt schade aan je losse
bezittingen die je eigendom zijn en die tot jouw
particulier huishouding behoren.

Extra informatie



Wat is verzekerd?
Alle losse spullen in je huis, zoals meubels, gordijnen
en apparatuur. Huurdersbelang is standaard
meeverzekerd.

Extra informatie

<verschillende varianten per verzekeraar mogelijk>

Voor sommige spullen gelden speciale regels per
gebeurtenis. Dit lees je in de voorwaarden.
Huurdersbelang is dekking voor schade aan
aanpassingen die je in je huurwoning gedaan hebt.



Sieraden



Keuze: (Audio-) apparatuur



Spullen buiten huis



Wat is niet verzekerd?



Vallen en stoten



Let op



Extra: garantie tegen
onderverzekering



Verzekerd bedrag



Eigen risico

Sieraden zijn bij diefstal verzekerd tot maximaal
€ 6.000

Schade aan spullen die bij je huis horen, maar buiten
zijn (bijvoorbeeld tuinmeubelen) vergoeden in beperkte
mate. Check hiervoor de voorwaarden.

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is
verzekerd. Behalve val- of stootschades aan laptops,
tablets en smart phones.

Bij schade doen wij geen beroep op eventuele
onderverzekering.

Audiovisuele apparatuur verzekerd tot maximaal
€ 12.000

Je spullen zijn buiten niet verzekerd. Dit geldt ook voor
sieraden en (audio-)apparatuur. Wij keren niet uit bij een
aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je
polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om
advies.

Deze verzekering geldt voor de spullen in de woning die
op de polis staat. Met garantie tegen onderverzekering.
Voor sommige bezittingen gelden maximeringen check
hiervoor de polisvoorwaarden.

Extra informatie
Staan er maximale vergoedingen in de voorwaarden?
Dan vergoeden wij tot dat maximum.



Contra-expertise na schade



Afsluiten, wijzigen en stoppen

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door
onze expert? Dan kun je ook zelf een expert
inschakelen. Ook de kosten van deze deskundige
worden door ons betaald.

€ 100 per gebeurtenis.

Extra informatie
Bij schade aan glas in ramen of deuren is er geen eigen
risico van toepassing.

De verzekering begint op de datum die op de polis
staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan
de verzekeraar. Je kunt de verzekering dagelijks
opzeggen.
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