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Verzekering Alle Risico’s
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Belfius Insurance NV Alle Risico’s
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0037, RPR Brussel, btw BE 0405.764.064, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel – I/AR07/01/2018.

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?
Alle Risico’s is een verzekeringsovereenkomst die als doel heeft de bezittingen van de verzekerde te beschermen. In dat 
opzicht verbindt de verzekeraar zich ertoe de materiële schade te vergoeden aan voorwerpen van de verzekerde die in de 
bijzondere voorwaarden beschreven staan.

 Wat is verzekerd? 

Basiswaarborgen:

PP Het verlies van de verzekerde voorwerpen door diefstal of 
poging tot diefstal gepleegd:
• met braak, inklimming, geweld of bedreiging;
• met gebruik van valse, gestolen of verloren sleutels;
• door een persoon die heimelijk in het gebouw is 

binnengeslopen of er zich heeft laten insluiten, op 
voorwaarde dat de dader sporen van aanwezigheid 
achterlaat.

PP Alle plotse en onvoorziene materiële schade. Wij betalen de 
normale herstellingskosten terug, verminderd met de 
eventueel in de bijzondere voorwaarden vermelde 
afschrijvingen. Bij totaal verlies vergoeden wij de 
nieuwvervangingswaarde min de waardevermindering door 
slijtage en veroudering (de werkelijke waarde van het voorwerp 
op het ogenblik van de schade). In het eerste jaar na de eerste 
ingebruikneming heeft de verzekerde recht op de integrale 
aanschafprijs van een nieuw voorwerp. 
Voor antieke meubelen, kunst- of verzamelingsvoorwerpen, 
juwelen, voorwerpen in edel metaal en in het algemeen alle 
zeldzame of kostbare voorwerpen, ontvangt u de prijs die u 
normaal zou krijgen als u de voorwerpen te koop zou 
aanbieden op de nationale markt (verkoopwaarde).

 Wat is niet verzekerd? 

Zijn namelijk niet gedekt door de basiswaarborgen: 

 O schade ten gevolge van een eigen gebrek, materiaal-, 
constructie-, montage- of conceptiefouten;

 O schade waarvoor een leverancier, verhuurder, monteur, 
hersteller of een met het onderhoud belaste onderneming 
wettelijk of contractueel aansprakelijk is;

 O schade van louter esthetische aard die de goede werking van 
de voorwerpen niet verhindert, zoals krassen en deuken;

 O slijtage, klaarblijkelijk slecht onderhoud, evenals elke 
beschadiging door geleidelijke of aanhoudende inwerking 
van gelijk welke vernielende elementen;

 O delen die wegens hun aard aan versnelde slijtage en/of 
periodieke vervanging onderhevig zijn; De schade aan deze 
delen wordt toch vergoed als het voorwerp waarmee zij een 
geheel vormen, zelf gelijktijdig wordt beschadigd.

 O schade door ongedierte, schimmels, parasieten en 
knaagdieren;

 O het verliezen, vergeten of onbeheerd achterlaten van de 
voorwerpen.
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 Zijn er dekkingsbeperkingen? 
Franchise: er kan in de bijzondere voorwaarden een franchise 
zijn bepaald die van de vergoeding zal worden afgetrokken.

Schade die nooit wordt vergoed:

 ! De ontwaarding van een verzameling omdat ze door het 
schadegeval niet meer volledig is. 

 ! Schade ten gevolge van gebreken en fouten die reeds 
bestonden bij het sluiten van de verzekering en die de 
verzekerde bekend waren of dat redelijkerwijs moesten zijn.
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 Waar ben ik gedekt?
Op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres van het in België gelegen risico.

 Wat zijn mijn verplichtingen?
• Het risico waarheidsgetrouw aangeven bij het afsluiten van de overeenkomst.
• De verzekeraar waarschuwen bij veranderingen van uw verzekerde onderwerp tijdens de looptijd van de overeenkomst.
• Alle nodige maatregelen nemen om een schadegeval te vermijden.
• Een schadegeval aangeven binnen de in de algemene voorwaarden bepaalde termijnen en de schade beperken. Alle nodige 

maatregelen treffen om de omstandigheden van het schadegeval te voorkomen of te beperken.

 Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek. De premie moet elk jaar worden betaald voor de 
jaarlijkse vervaldag zoals vastgelegd in de overeenkomst. Wanneer een gespreide premiebetaling mogelijk is (halfjaarlijks, 
driemaandelijks, maandelijks), dan kan dat extra kosten teweegbrengen.

 Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering treedt in werking op de datum zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden, na ondertekening van de verzekeringspolis 
door beide partijen en de betaling van de eerste premie. De overeenkomst wordt gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.

 Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De 
opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief 
met ontvangstbewijs.


