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Brandverzekering 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Wat is verzekerd ?  
Wij vergoeden de schade in geval van 
verdwijning, vernietiging of beschadiging 
veroorzaakt aan de verzekerde voorwerpen 
ten gevolge van een ongeval, meer bepaald een 
plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. 

We verzekeren met name de schade ten gevolge van 
onderstaande gevaren:

 brand, rechtstreekse blikseminslag,

 explosie, implosie;

 inwerking van de elektriciteit, met inbegrip van deze 
die onrechtstreeks voortspruit uit bliksem;

 aanstoting; 

 val;

 storm, hagel, sneeuw, vorst, aardbeving, overstroming; 
waterschade;

 arbeidsconflicten (stakingen en lock-out), aanslagen 
(oproer, volksbeweging, terrorisme of sabotage), 
vandalisme of kwaadwilligheid;

 diefstal of poging tot diefstal met braak, inklimming, 
geweld, bedreiging, gebruik van valse, gestolen of 
verloren sleutels;

 accidenteel verlies; onhandigheid.

De reddingskosten die zijn genomen om een schadegeval 
te voorkomen of te beperken op vraag van ons of uit 
eigen beweging mits zij als goed huisvader zijn gemaakt.

Deze waarborgen zijn steeds begrensd. Voor de 
toepasbare bepalingen, dient u de algemene en de door 
u onderschreven bijzondere voorwaarden zorgvuldig te 
raadplegen.

Wat is niet verzekerd ?  
 Juwelen achtergelaten in een onbemand voertuig;

 Schade van esthetische aard en alle schade die geen 
invloed heeft op de goede werking van de verzekerde 
voorwerpen;

 Schade veroorzaakt door de verzekerden met opzet 
of zware fout (o.a. dronkenschap,…);

 Schade door een gebrek in het materiaal, het 
ontwerp, de constructie of de montage;

 Schade door sleet, een gebrek in onderhoud, het 
verkeerdelijk reinigen of gebruiken;

 Schade ten gevolge van het niet nemen van de 
vereiste voorzorgsmaatregelen;

 Schade door oorlog, radioactiviteit,… als er een 
oorzakelijk verband is tussen beiden.

 Schade die gedekt wordt door de fabrikant, de 
invoerder of de leverancier;

 Onrechtstreekse verliezen zoals werkloosheid, 
gebruiksderving, winstverlies;

 Deze opsomming is niet limitatief. 

Zijn er beperkingen in de dekking?
 Voor sommige bijzondere voorwerpen zoals kunst, 
juwelen, muziekinstrumenten,… gelden specifieke 
voorwaarden.

 Voor verzekerde voorwerpen die een paar of een 
stel vormen, verzekerd voor een totale waarde, zal de 
waarde van elk voorwerp berekend worden door de 
totale waarde te delen door het aantal voorwerpen 
dat een paar of een stel vormt.

 Voor de hoorapparaten geldt een vrijstelling (niet-
geïndexeerd) van 10% van het bedrag van de schade 
met een minimum van € 60.

 Deze opsomming is niet limitatief. Het is belangrijk na 
te gaan, per waarborg, welke de dekkingsgrenzen zijn.

Disclaimer: Dit informatiedocument beoogt u een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen te geven, eigen aan deze verzekering. Dit 
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief. 
Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de algemene en/of 
bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Wat is dit voor type verzekering?   
Deze verzekering vergoedt u voor alle risico’s van materiële schade aan de door u gekozen verzekerde voorwerpen. Volgens de specifieke voorwaarden en 
binnen bepaalde vergoedingsgrenzen voorzien in uw contract.

01
0/

13
15

 -
 P

09
.2

01
8



P&V Verzekeringen CVBA - Lid van de P&V Groep

Koningsstraat 151 - 1210 Brussel
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058

tel +32 (0)2 250 91 11
btw BE 0402 236 531
rpr Br usselwww.pv.be

 iban BE29 8777 9394 0464
bic BNAGBEBB

Waar ben ik verzekerd ?  
 De maatschappij verleent voor kunst, kostbare en audiovisuele voorwerpen dekking in het gebouw vermeld in de bijzondere 

voorwaarden, de verplaatsingen in het gebouw inbegrepen.

 Muziekinstrumenten, geluidsinstallaties en andere diverse voorwerpen worden verzekerd in de landen van de Benelux. Voor 
juwelen en foto – kine strekt de dekking zich uit tot de Europese Unie.

 Wereldwijd verzekeren we de hoorapparaten. 

 U dient, voor het exacte verzekeringsgebied, de algemene en de door u onderschreven bijzondere voorwaarden zorgvuldig te 
raadplegen.

 Wat zijn mijn verplichtingen? 
• U dient ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
• Indien er zich wijzigingen voordoen aan de verzekerde voorwerpen tijdens de looptijd van de overeenkomst die het risico gevoelig 

verzwaren (o.a. waardevermeerdering van uw juwelen, aankoop van een kunstwerk,…), moet u dat melden aan uw verzekeraar. 
• U dient een schadegeval en de omstandigheden ervan te melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. Verder 

moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe moet ik betalen?  
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen (behoudens anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden) en u 
ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn 
hieraan bijkomende kosten verbonden.

Wanneer start en eindigt de dekking?  
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de overeenkomst. Deze duurt een jaar (behoudens anders 
overeengekomen in de bijzondere voorwaarden) en wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten? 
U kunt de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per 
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.


