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Document met informatie over het verzekeringsproduct
Verzekeraar :

Inter Partner Assistance NV, een Belgische verzekeringsonderneming erkend onder
het nummer 0487, RPR Brussel BTW BE0415.591.055, Louizalaan 166, 1000 Brussel

Productreferentie :

XXXXX

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking
tot deze verzekering. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin
opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie gelieve de contractuele en précontractuele
voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.
Welk soort verzekering is dit?
Dit is een verzekeringspolis waarbij de verzekeraar de verzekerde zal vergoeden binnen de gestelde voorwaarden voor
goederen aangekocht met de kaart die worden gestolen of beschadigd geraken.
Wat is verzekerd?
Wat is niet verzekerd?


Indien de verzekerde een nieuw en gewaarborgd
goed heeft gekocht met zijn kredietkaart, zal de
verzekeraar het volgende vergoeden:
- de aankoopprijs van het gestolen goed, of
- in geval van incidentele schade aan het
goed, de herstellingskosten van het
beschadigde goed met inbegrip van de
transportkosten voor de herstelling, of
- de aankoopprijs van het goed indien het
niet herstelbaar is of indien de
herstellingskosten hoger liggen dan de
aankoopprijs.



In geval van diefstal van het goed geldt de
waarborg enkel indien het diefstal onder
verzwarende omstandigheden betreft.



Verzekerde goederen: Elk roerend goed, nieuw
gekocht door de verzekerde en volledig betaald
met de kredietkaart tijdens de duur van de
waarborg






de minimale aankoopwaarde per verzekerd goed
bedraagt €50 inclusief btw
Indien het verzekerde goed deel uitmaakt van een
geheel en als gevolg van het schadegeval
individueel onbruikbaar of onvervangbaar blijkt, is
de waarborg van toepassing op het geheel.
Maximum €2.000 per verzekerde en per
schadegeval en per opeenvolgende periode van
12 maanden na het eerste schadegeval.



De waarborg geldt in de mate dat de diefstal onder
verzwarende omstandigheden of de incidentele schade
optreedt binnen de 90 dagen vanaf de aankoopdatum van
het verzekerde goed.





normale slijtage van of een defect aan het goed;
een fabricagefout;
schade als gevolg van de niet-naleving van de instructies of
aanbevelingen van de fabrikant of de distributeur met
betrekking tot het gebruik van de gewaarborgde goederen;




diefstal van of in een gemotoriseerd voertuig;
het transport van verzekerde goederen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!
!
!
!
!

levende dieren;

!

juwelen of waardevolle voorwerpen zoals: kunstwerken,
goudwerk, zilverwerk met een waarde van minstens
€150;

!

contant geld, aandelen, obligaties, coupons, effecten en
waardepapieren, waarden van allerlei aard;

!

digitale data die online gevisualiseerd of gedownload
moeten worden (met name mp3-bestanden, foto’s,
software …);

!

geleverde diensten, met inbegrip van online geleverde
diensten;

!
!
!
!

goederen voor professioneel gebruik;

bederfelijke goederen, voedingsproducten;
dranken;
planten;
gemotoriseerde voertuigen en hun accessoires of
onderdelen;

goederen voor commercieel gebruik;
goederen gekocht op een veilingsite;
transporttickets.

Waar ben ik gedekt?
 Wereldwijd

Wat zijn mijn verplichtingen?







-

in geval van diefstal onder verzwarende omstandigheden, binnen de 48u volgend op de vaststelling van de diefstal
van het verzekerde goed klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten

-

het schadegeval zo snel mogelijk aangeven bij de verzekeraar

- de nodige bewijsstukken overmaken:
bewijsstuk ter identificatie van het verzekerde goed, zijn prijs en de aankoop- of leverdatum (factuur of
ontvangstbewijs);
kopie van het rekeninguittreksel waaruit het debet van de aankoopprijs van het verzekerde goed via de kredietkaart
blijkt;
in geval van diefstal onder verzwarende omstandigheden: elk bewijsstuk van diefstal onder verzwarende
omstandigheden zoals een proces-verbaal van de ingediende klacht en de identiteit van de bevoegde autoriteiten, een
factuur van de slotenmaker, een medisch attest of getuigenverklaring (schriftelijk, gedateerd en ondertekend door de
getuige, met vermelding van zijn naam en adres);
in geval van schade als gevolg van een ongeval: de originele offerte of factuur voor de herstelling van het verzekerde
goed, of attest van de verkoper of de hersteller met vermelding van de aard van de schade en een verklaring dat het
verzekerde goed onherstelbaar is.

Wanneer en hoe betaal ik?

U moet de premie betalen zodra u de uitnodiging tot betaling ontvangt.
Wanneer begint en eindigt de dekking?

Het contract wordt afgesloten voor de duur die in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld.
Hoe zeg ik mijn contract op?

Enerzijds kunnen de partijen zich verzetten tegen de stilzwijgende verlenging bij aangetekende brief drie
maanden vóór het verstrijken van de lopende periode.
Anderzijds kan de klant het contract ook voortijdig beëindigen:
(a) na iedere aangifte van een schadegeval. Deze beëindiging moet aan de verzekeraar meegedeeld
worden bij aangetekende brief uiterlijk één maand na de betaling van de tegemoetkoming of na
kennisgeving van de weigering van tussenkomst. In dat geval treedt de beëindiging in werking drie
maanden na de kennisgeving ervan.
(b) binnen dertig dagen na het afsluiten van de verzekeringspolis. De polis eindigt met onmiddellijke
ingang op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving door de verzekerde aan de verzekeraar. Dit
recht om de polis voortijdig te beëindigen (of het recht van afstand) is echter niet van toepassing
indien de verzekeraar ondertussen is tegemoetgekomen.

