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DUPI Underwriting Agencies B.V.
12041357
Uitgebreide gevarenverzekering inventaris-goederen-huurdersbelang

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. De overige voorwaarden voor onze verzekeringen vindt u
op onze website: https://dandupi.nl/oplossingen/
Welk soort verzekering is dit?
De uitgebreide gevarenverzekering verzekerd u tegen de materiële schade die ontstaat aan opstallen.
Extra informatie
Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt
over voorwaarden/premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Deze verzekering vergoed schade aan uw
inventaris, goederen en huurdersbelang door een
verzekerd gevaar. Verzekerd wordt onder meer
schade door brand, explosie, luchtvaartuiten,
storm, bliksem, inbraak, neerslag, waterschade
en aanrijding.

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder
geven we daar enkele voorbeelden van.
Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig
overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Bij
vragen kan uw verzekeringsadviseur u
behulpzaam zijn.

Extra informatie
In uw polis staat voor welke zaken (inventaris,
goederen en huurdersbelang) u verzekerd bent.

Niet verzekerde zaken
Geld en waarde papieren, onbewerkte
edelmetalen en edelstenen en motorvoertuigen
met kenteken, aanhangwagens, caravans en
vaartuigen zijn niet verzekerd

Verzekerd bedrag
Uw inventaris/goederen/huurdersbelang is
verzekerd tot het bedrag dat in de polis staat. Dit
bedrag is gebaseerd op uw opgave. Als u
inventaris/huurdersbelang laat taxeren door een
deskundige wordt dit in de polis aangetekend.

Uitgesloten gevaren
Aardbeving, overstroming en vulkanische
uitbarsting
Atoomkernreactie, molest en opzet
Besmettelijke ziektes
Cyber-aanvallen.
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Zijn er dekkingsbeperkingen?
Extra dekkingen
Schade aan het gebouwen die geen eigendom
van u zijn door inbraak en vandalisme is tot EUR
25.000 meeverzekerd indien u op basis van een
overeenkomst of wet hiervoor aansprakelijk bent
Bederf, verlies of materiele schade aan inhoud
van koel- of vriesinstallaties door een storing in de
koelinstallaite is tot EUR 10.000 meeverzekerd.
Geld en waardepapieren aanwezig in de
gebouwen is verzekerd tot EUR 2.500 tegen alle
gedekte gevaren.

t

Als de verzekerde zaken zich buiten gebouwen
bevinden is de dekking beperkter voor deze
zaken.
Eigen risico
Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen
risico dat op uw polisblad staat vermeld.

Zaken buiten gebruik
Een eventuele taxatie waarde verliest zijn
kracht als zaken langer dan 12 maanden
buiten gebruik zijn of aan het gebruik zijn
onttrokken waarvoor ze bestemd waren.

Waar ben ik gedekt?
Op de adressen die zijn vermeld op het polisblad.
Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk
beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken.
Meldt schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk
aan ons door.
Wanneer en hoe betaal ik?
U betaald de premie voor uw verzekering binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd is.
Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.
Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum zoals vermeld op het polisblad om 12.00 uur’s ’s
middags lokale tijd van de verzekerde locatie. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Als de
verzekering niet wordt opgezegd loopt deze telkens voor een jaar door. Betaald u de
premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.
Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering opzeggen per contractvervaldatum. U dient hiervoor een
opzegtermijn van minimaal 2 maanden aan te houden.
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