Belangrijkste dekkingen van uw nieuwe inboedelverzekering bij Allianz
U heeft van ons een voorstel gekregen voor een nieuwe verzekering.
De kenmerken van uw nieuwe verzekering vindt u in de tweede kolom.
In één van de andere kolommen staan de kenmerken van uw oude verzekering.
Op uw oude polisblad staat het voorwaardennummer, zodat u kunt zien welke verzekering u had.
Afhankelijk van uw dekking nu, heeft u bij Allianz:
1. uitgebreide gevarendekking: dekking voor de risico's omschreven in de polisvoorwaarden.
2. alle van buitenkomende onheilen: ook dekking voor gebeurtenissen die niet expliciet vermeld
staan in uw polisvoorwaarden (bv vallen of stoten).

Uw nieuwe verzekering

Uw oude verzekering staat in 1 van de onderstaande kolommen. Kijk op uw
oude polisblad voor het voorwaardennummer.

Overzicht belangrijkste dekkingen

Allianz

UMGS collectief

UMGS

UMGS anva

Voorwaarden nummer

UGV+: Inboedel Plus IP15
avbko: Inboedel Optimaal IO15

OV INB 2014

OV INBN 09-2015

MAV INB 2014

Productnaam

Allianz

Meeùs collectieve
inboedelverzekering

Meeùs individuele
inboedelverzekering

Meeùs Accent Pakket
Meeùs Benefits Plan

dagelijks opzegbaar

dagelijks opzegbaar

dagelijks opzegbaar

dagelijks opzegbaar met een
termijn van 1 maand

Optionele dekking, niet standaard
meeverzekerd.

Optionele dekking, niet standaard Optionele dekking, niet standaard
meeverzekerd.
meeverzekerd.

Optionele dekking, niet
standaard meeverzekerd.

30 dagen

2 maanden

60 dagen

Inboedel Plus: € 0,00
Inboedel Optimaal: € 0,00, m.u.v. "alle
overige onvoorziene gebeurtenissen",
dan € 45,00

€ 50,00

Keuze eigen risico

Nvt

€ 150,00
€ 300,00
€ 550,00

€ 150,00
€ 300,00
€ 550,00

Toelichting (E.R.)

Ook bij herstel in natura eigen rsico van
toepassing

Ook bij herstel in natura eigen
risico van toepassing

Standaard eigen risico vervalt bij
herstel in natura

Eigen risico geldt niet bij
glasschade (als dit is
meeverzekerd).

Eigen risico Stormschade bij huurdersbelang

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

Wereld

Benelux en Duitsland

Binnen 30 dagen melden. Op
beide adressen gedurende 30
dagen verzekerd.

Dekkingen standaard
gemaximeerd, tenzij op het
polisblad een afzonderlijk bedrag
is verzekerd:
€ 6.000 lijfsieraden
€ 12.000 audiovisueel
€ 15.000 waardevolle bezittingen

Dekkingen standaard gemaximeerd,
tenzij op het polisblad een
afzonderlijk bedrag is verzekerd:
€ 6.000 lijfsieraden
€ 12.000 audiovisueel
€ 15.000 waardevolle bezittingen

Bij garantie tegen
onderverzekeirng:
Dekkingen standaard
gemaximeerd, tenzij op het
polisblad een afzonderlijk
bedrag is verzekerd:
€ 6.000 lijfsieraden
€ 12.000 audiovisueel
€ 15.000 waardevolle
bezittingen
€ 6.000 huurdersbelang
Zonder garantie tegen
onderverzekering:
Geen maximering bijzondere
bezittingen

Grote stad € 625, daarbuiten maximaal € Maximaal € 1.250,00
1.250

Maximaal € 1.250,00

Maximaal € 1.250,00

Niet verzekerd

Maximaal 10% van het
verzekerde bedrag

Maximaal 10% van het verzekerde
bedrag

alleen bij water- en
vorstsschade

Beroepsuitvoering niet verzekerd
Beroepsuitrusting 10% van het
verzekerd bedrag, indien zelf gekocht

Bedrijfsuitvoering/inventaris
maximaal € 10.000,=.
Bedrijfsuitrusting maximaal €
1.000,00 bedrijfskleding

Bedrijfsuitvoering/inventaris
maximaal € 10.000,=.
Bedrijfsuitrusting maximaal €
1.000,00 bedrijfskleding, materialen
en gereedschappen

Maximaal € 10.000 en bij
diefstal buitenbraakclausule
van toepassing. Bedrijfskleding
er bovenop nog voor € 1.000

Algemeen
Opzegtermijn

Garantie tegen onderverzekering (= keuze)
Toelichting (GTO)
Dekking
All risks
Extra uitgebreid
Meldingstermijn risicowijziging

2 maanden

Eigen risico
Standaard eigen risico

Dekkingsgebied voor inboedel < 3 maanden aaneen
op een ander adres
Toelichting dekkingsgebied
Nederland in steen/harde gebouwen
volledige dekking. In niet steen/harde
gebouwen dekking gemaximeerd tot
10% van het verzekerd bedrag. Europa
alleen brand/vlieg dekking.

Overige bijzondere bezittingen
Toelichting overige bijzondere bezittingen

Dekking standaard gemaximeerd, tenzij
op het polisblad een afzonderlijk bedrag
is meeverzekerd:
€ 6.000 lijfsieraden
€ 7.500 Audiovisueel
€ 7.500 Computerapparatuur
€ 12.500 Verzamelingen
€ 12.500 Antiek
€ 25.000 Schilderijen

€ 50,00

Huurdersbelang tot maximaal 10% van
de verzekerde som.

Geld- en geldswaardig papier
Toelichting geld- en geldswaardig papier

Apparaten/Installaties openbare nutsbedrijven tbv
huurder
Toelichting apparaten

Bedrijfsuitvoering
Toelichting bedrijfsuitvoering

€ 50,00

Extra kosten voor tijdelijke huisvesting
Toelichting extra kosten voor tijdelijke huisvesting

Herstel tuinaanleg, beplanting en bestrating
Toelichting herstel tuinaanleg etc

max. 10% van het verzekerd bedrag

Maximaal 10% van het verzekerd
bedrag
Vervangend verblijf maximaal 52
weken

Maximaal 10% van het verzekerd
bedrag
Vervangend verblijf maximaal 52
weken

Extra kostendekking 10% voor
extra levensonderhoud, opslag
e.d.

Maximaal 10% van het verzekerd bedrag Maximaal 20% van het verzekerd Maximaal 10% van het verzekerd
bedrag
bedrag

Maximaal 20% van het
verzekerd bedrag

Alleen kleine huisdieren, geen
maximum.

Maximaal € 1.050,00

Maximaal € 1.000,00

Maximaal € 1.050,00

Alleen dekking bij diefstal na braak,
maximaal € 250

Ongemaximeerd. Maximaal €
500,00 bij diefstal na braak.

Ongemaximeerd. Maximaal €
250,00 bij diefstal na braak.

Maximaal € 500,-

Laadpalen/Zonnepanelen
Toelichting laadpalen/zonnepanelen

Worden niet benoemd als inboedel

Niet verzekerd

Onder huurdersbelang mits op eigen Onder huurdersbelang, bij
terrein
stormschade eigen risico van €
100

Medische apparatuur
Toelichting Medische apparatuur

Onbekend

In de woning tot maximaal €
10.000,00,

In de woning tot maximaal €
10.000,00, exclusief
gehoorapparaten.

(Schade aan) Huisdieren
Toelichting Huisdieren

Inboedel in de auto
Toelichting inboedel in auto

Opruimingskosten
Toelichting Opruimingskosten

Stroomuitval koelinstallaties
Toelichting Stroomuitval koelinstallaties

In de woning tot maximaal €
10.000,00

Maximaal 10% van het verzekerd bedrag Maximaal 10% van het verzekerd Maximaal 10% van het verzekerd
bedrag
bedrag

Maximaal 10% van het
verzekerd bedrag

Geen beperking, alleen dekking indien
stroomuitval langer dan 6 uur

Maximaal € 1.250,00

Maximaal € 1.250,00

Maximaal € 1.250,00 alleen bij
stroomuitval langer dan 6 uur

Na diefstal, afpersing, beroving
huissleutels maximaal € 300,00

Na diefstal, afpersing, beroving
Na diefstal, afpersing, beroving
huissleutels maximaal € 600,00
huissleutels maximaal €
mits er geen dekking is op de opstal 300,00. vervanging moet
binnen 48 uur plaatsvinden

Alleen indien gevolgschade: Kosten van
herstel leiding, installatie en toestellen

Hak- en breekwerk tbv huurder

Hak- en breekwerk tbv huurder tot
maximaal € 3.500,00

Inclusief hak- en breekwerk en
het opsporen van breuk of
defect.

IP15/ IO15

OV INB 2014

MM 2015

MAV INB 2014

Verhuur AirBnB
Toelichting AirBnB

Vervanging sloten
Toelichting vervanging sloten

Water onvoorzien uit leiding
Toelichting water onvoorzoen uit leiding

Voorwaardennummer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

