Belangrijkste dekkingen van uw nieuwe woonhuisverzekering 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).

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+: Opstal Plus OP16
avbko: Opstal Optimaal OO16

OV OPS

OV WHS

MAV OPS 2014

Meeùs collectieve
Woonhuisverzekering

Meeùs individuele
woonhuisverzekering

Meeùs Accent Pakket
Meeùs Benefits Plan

dagelijks opzegbaar

dagelijks opzegbaar

dagelijks opzegbaar

dagelijks opzegbaar met een
termijn van 1 maand

30 dagen

2 maanden

2 maanden

2 maanden

Kosten van hak- en breekwerk alleen
indien er gevolgschade is. Kosten
gevolgschade ook verzekerd.

Kosten van herstel leiding, installatie en
toestellen plus de gevolgschade.
Hak- en breekwerk is verzekerd.

Kosten van herstel leiding plus de
gevolgschade.
Hak- en breekwerk is verzekerd, indien
geen gevolgschade tot maximaal
€ 3.500,00.

kosten opsporen van het defect,
breek- en herstelwerk aan
muren, vloeren e.d. en kosten
herstel leidingen, installaties en
toestellen.

Ongemaximeerd

Ongemaximeerd

Verzekerd tot maximaal € 25.000,00

Productnaam

Algemeen
Opzegtermijn

Garantie tegen onderverzekering
Toelichting GTO
Dekking
All risks
Extra uitgebreid
Meldingstermijn risicowijziging
Water en stoom uit leidingen, cv's,
sprinklerinstallaties, sanitaire en andere toestellen
Toelichting water en stoom uit leidingen

Terugstromen van water uit openbare riolering,
afvoerbuizen, sanitaire en andere toestellen
Toelichting Terugstromen

Regen-, sneeuw-, hagel- en smeltwater; gedekt
indien niet binnengedrongen door openstaande
ramen, deuren en luiken
Overstroming
Toelichting overstroming

Alleen in geval van avbko dekking

Overstroming als gevolg van extreme
lokale neerslag is verzekerd

Overstroming als gevolg van
extreme lokale neerslag is
verzekerd

Dijkdoorbraak
Toelichting Dijkdoorbraak

alleen in geval van avbko dekking

Dijkdoorbraak als gevolg van extreme
lokale neerslag is verzekerd

Dijkdoorbraak als gevolg van
extreme lokale neerslag is
verzekerd

standaard verzekerd inclusief lekslaan
binnen 10 jaar tot maximaal € 500,00

standaard verzekerd inclusief lekslaan
binnen 10 jaar tot maximaal € 500,00

standaard verzekerd inclusief
lekslaan binnen 10 jaar tot
maximaal € 500,00

op ander adres: tegen aanvullende
premie te verzekeren

op ander adres: tegen aanvullende
premie te verzekeren

op ander adres: meeverzekerd
als deze op het polisblad staan
vermeld (geen premietoeslag)

Glas
Toelichting Glas

Glasdekking wordt aangeboden in
separaat product.

Bijgebouwen op het risico-adres
Toelichting Bijgebouwen

Fundering
Toelichting fundering

Woning in aan- of verbouw
Toelichting woning in aan- of verbouw

Mee te verzekeren tegen premie
toeslag

Gedekt is schade door brand,
ontploffing, storm, blikseminslag,
luchtvaartuigen, ruimtevaartuigen en
meteorieten
Diefstal is alleen gedekt na braak.

In het gebouw volledige dekking, ook
gedekt is schade door brand, ontploffing, Bij leegstand en als zaken zich
voor bouwmaterialen. Diefstal uitsluitend storm, blikseminslag en luchtvaartuigen niet in een afgesloten ruimte
na braak.
bevinden: schade door brand,
ontploffing, storm, blikseminslag
Buiten het gebouw dekking voor schade
en luchtvaartuigen
door: brand, ontploffing, blikseminslag,
Meeverzekerd zijn
storm
bouwmaterialen en zaken die
moeten worden geplaatst of
geïnstalleerd. Diefstal alleen na
braak en goed sleutelbeheer.

Leegstaande panden

Bij leegstand is alleen gedekt schade
door brand, ontploffing, inductie,
blikseminslag, lucht- en
ruimtevaartuigen, meteorieten en
storm.

Leegstand is risicowijziging en moet
worden doorgegeven door relatie binnen
2 maanden. Verzekeraar neemt
vervolgens actie en bepaalt dekking.
Geen glasdekking voor leegstaand pand

Leegstand is risicowijziging en moet
worden doorgegeven door relatie binnen
2 maanden. Verzekeraar neemt
vervolgens actie en bepaalt dekking.

Leegstand is risicowijziging en
moet worden doorgegeven door
relatie binnen 2 maanden.
Verzekeraar neemt vervolgens
actie en bepaalt dekking. In de
Geen glasdekking voor leegstaand pand. voorwaarden geregeld dat
dekking automatisch wordt
beperkt naar brand, ontploffing,
blikseminslag, storm en
luchtvaartuigen.
Geen glasdekking voor
leegstaand pand.

Tennisbanen, zwembaden en jacuzzi's
gedekt met uitzondering van
vorstschade

Aanvullende vergoedingen

Onbeperkt:
- Beredding, expertise, salvage

Onbeperkt:
- Bereddings, Expertise.

Tot maximaal 10% van het verzekerd Tot maximaal 10% van het verzekerde
bedrag per rubriek:
bedrag per rubriek
- Opruimingskosten
- Opruimingskosten
- tuinaanleg
- Saneringskosten
- wettelijke extra kosten
- Salvage
- huurderving
- Noodvoorziening
- Tuinaanleg
- Wettelijke extra kosten
- Huurderving (maximaal 52 weken,
wordt schade niet herstelt dan maximaal
12 weken)

Onbeperkt:
- Bereddings, Expertise, Salvage

Onbeperkt:
- Bereddings, Expertise, Salvage

Tot maximaal 10% van het verzekerde
bedrag per rubriek
- Opruimingskosten
- Saneringskosten
- Noodvoorziening
- Tuinaanleg
- Wettelijke extra kosten
- Huurderving (maximaal 52 weken,
wordt schade niet herstelt dan maximaal
12 weken)

Tot maximaal 10% van het
verzekerde bedrag per rubriek
- Opruimingskosten
- Saneringskosten
- Noodvoorziening (op last
overheid)
- Tuinaanleg
- Eigendommen van derden
- Huurderving (maximaal 52
weken, wordt schade niet
herstelt dan maximaal 12 weken)
Extra vergoeding bij schade:
>€ 25.000 € 1.000,
>€ 50.00
€ 1,500
>€ 100.000 € 2.000

Kosten van vervanging van sloten
gedekt boven het verzekerd bedrag tot
maximaal € 600,00
Eigen risico
Standaard eigen risico

Standaard € 100,00

Standaard € 100,00. (ook bij herstel in
natura)
Keuze eigen risico: € 200,00, € 350,00
of € 600,00

Standaard € 100,00, vervalt bij herstel
in natura
Keuze eigen risico: € 200,00, € 350,00,
€ 600,00

Het standaard is € 100,00.

Eigen risico bij glasschade

Geen glasdekking mogelijk, separaat
product.

Standaard € 100,00, ook bij
stormschade

Standaard € 100,00, vervalt bij herstel
in natura
Standaard € 250,00 bij stormschade

€ 0,00

Eigen risico bij stormschade

2 promille van verzekerd bedrag,
minimaal € 225,00, maximaal €
450,00

Standaard € 250,00

Standaard € 250,00

Bij stormschade geldt een eigen
risico van € 250,00 per
gebeurtenis.

Extra eigen risico bij alle van buiten komende
onheilen

niet van toepassing, standaard of
niet van toepassing, standaard of
gekozen eigen risico is van toepassing gekozen eigen risico is van toepassing

niet van toepassing, standaard of
gekozen eigen risico is van toepassing

het standaard eigen risico van €
100,00 is van toepassing.
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Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
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