Pack Veiligheid
CLAUSULE 845 (INCERT)
Waarborg diefstal – Premievermindering
De tarifering diefstal houdt rekening met uw verklaring volgens welke de verzekerde goederen beveiligd zijn door een
elektronische installatie tegen indringing verbonden met een bewakingscentrale.
Dit alarmsysteem, de bewakingscentrale alsook de firma die het alarmsysteem heeft geïnstalleerd moeten goedgekeurd zijn met een INCERT certificatie. Er moet een onderhoudscontract afgesloten worden bij de installateur.
Indien bij schadegeval blijkt dat er geen alarmsysteem aanwezig is of dat dit systeem niet voldoet aan bovenvermelde
eisen, dan zal de in de algemene voorwaarden beschreven premie-evenredigheidsregel toegepast worden.

Waarborgen Pack Veiligheid
1. Indirect verlies 10% in diefstal
Het bedrag van de vergoeding (behalve expertisekosten) dat na een schadegeval diefstal verschuldigd is, wordt
verhoogd met een forfait van 10% met een maximum van 936,24 EUR (ABEX 744), om de verliezen, kosten en andere
nadelen te dekken, die u door een schadegeval lijdt.

2. Vergoedingsgrens per voorwerp en voor het geheel van de juwelen
De beperking per voorwerp zoals bepaald in het contract, is niet van toepassing. De beperking voor het geheel van
de juwelen wordt verhoogd met een bedrag dat overeenkomt met 10% van het verzekerd bedrag voor de inhoud of,
bij gebruik van het minisysteem op basis van het aantal ruimten om de inhoud te verzekeren, met een bedrag van
1.603,76 EUR (ABEX 744) vermenigvuldigd met het aantal opgegeven ruimten. Deze verhoging wordt toegevoegd
aan deze die eventueel door andere bijzondere clausules voorzien wordt.

3. Psychologische bijstand (24u/24u - tel. 02/664.79.19)
In het kader van deze waarborg, doen we beroep op een bijstandsverlener. De bijstandsverlener handelt als dienstverlener
voor rekening van de verzekeraar. Hij ontvangt de oproepen en organiseert de uitvoering van de prestaties.
In geval van agressie of diefstal in België of in het buitenland, of bij een ernstig schadegeval aan uw woning, regelt en
zorgt de bijstandsverlener, voor u en op uw verzoek, met toestemming van diens geneesheer-adviseur, voor bijstand
(maximum 5 consultaties) door een gespecialiseerd psycholoog, door hem aangeduid.
In het buitenland verloopt deze bijstand via de telefoon.
De gegevens van de bijstandsverlener zijn:
KONINKLIJKE BELGISCHE TOURING CLUB VZW, met maatschappelijke zetel te Wetstraat 44
te B-1040 BRUSSEL, RPR 0403.471.597

0079-8072332N-31012017

De verzekeraar behoudt zich het recht voor om de bijstandsverlener te wijzigen in de loop van het contract.
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Pack Veiligheid
CLAUSULE 846 (C@AG/SecuritasHome)
Waarborg diefstal – Premievermindering
De tarifering diefstal houdt rekening met uw verklaring volgens welke de verzekerde goederen beveiligd zijn door een
elektronische installatie tegen indringing verbonden met een bewakingscentrale. Dit alarmsysteem, de bewakingscentrale alsook de firma die het alarmsysteem heeft geïnstalleerd moeten voldoen aan de vereisten van C@AG.
Er moet een onderhoudscontract afgesloten worden bij de installateur.
Indien bij schadegeval blijkt dat er geen alarmsysteem aanwezig is of dat dit systeem niet voldoet aan bovenvermelde eisen, dan zal de in de algemene voorwaarden beschreven premie-evenredigheidsregel toegepast worden.

Waarborgen Pack Veiligheid
1. Indirect verlies 10% in diefstal
Het bedrag van de vergoeding (behalve expertisekosten) dat na een schadegeval diefstal verschuldigd is, wordt verhoogd met een forfait van 10% met een maximum van 936,24 EUR (ABEX 744), om de verliezen, kosten en andere
nadelen te dekken, die u door een schadegeval lijdt.

2. Vergoedingsgrens per voorwerp en voor het geheel van de juwelen
De beperking per voorwerp zoals bepaald in het contract, is niet van toepassing. De beperking voor het geheel van
de juwelen wordt verhoogd met een bedrag dat overeenkomt met 10% van het verzekerd bedrag voor de inhoud of,
bij gebruik van het minisysteem op basis van het aantal ruimten om de inhoud te verzekeren, met een bedrag van
1.603,76 EUR (ABEX 744) vermenigvuldigd met het aantal opgegeven ruimten. Deze verhoging wordt toegevoegd
aan deze die eventueel door andere bijzondere clausules voorzien wordt.

3. Psychologische bijstand (24u/24u - tel. 02/664.79.19)
In het kader van deze waarborg, doen we beroep op een bijstandsverlener. De bijstandsverlener handelt als dienstverlener voor rekening van de verzekeraar. Hij ontvangt de oproepen en organiseert de uitvoering van de prestaties.
In geval van agressie of diefstal in België of in het buitenland, of bij een ernstig schadegeval aan uw woning, regelt en
zorgt de bijstandsverlener, voor u en op uw verzoek, met toestemming van diens geneesheer-adviseur, voor bijstand
(maximum 5 consultaties) door een gespecialiseerd psycholoog, door hem aangeduid.
In het buitenland verloopt deze bijstand via de telefoon.
De gegevens van de bijstandsverlener zijn:
KONINKLIJKE BELGISCHE TOURING CLUB VZW, met maatschappelijke zetel te Wetstraat 44
te B-1040 BRUSSEL, RPR 0403.471.597
De verzekeraar behoudt zich het recht voor om de bijstandsverlener te wijzigen in de loop van het contract.

0079-2468830N-31012017

4. Engelse vrijstelling
Wanneer het bedrag van de vergoedbare schade hoger is dan de geïndexeerde vrijstelling bepaald in de algemene
voorwaarden, dan is deze vrijstelling niet van toepassing. Om dit voordeel van de Engelse vrijstelling te genieten, dient
u het bewijs te leveren dat, bij afwezigheid, het alarmsysteem ingeschakeld was op het moment van het voorvallen van
het schadegeval diefstal.
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