
    

 

Woonhuis Verzekering 
Informatie document over het Verzekeringsproduct 
 
Chubb European Group SE, een Chubb onderneming, heeft een vergunning van de Prudential Regulation Authority 
(PRA) in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 202803. Statutaire zetel: 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, 
company no. 1112892. Chubb European Group Limited heeft een Nederlands bijkantoor welke is gevestigd aan de 
Marten Meesweg 8-10, 3068 AV te Rotterdam. Het bijkantoor is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 
24353249. In Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
 
Product: Chubb Masterpiece Signature Polis 
Dit document is slechts bedoeld als een samenvatting van de belangrijkste verzekeringsdekking en van de belangrijkste uitsluitingen 
van deze verzekering. Het is niet gepersonaliseerd voor uw specifieke behoeftes. De volledige precontractuele & contractuele 
informatie vindt u op uw Polisblad en in de algemene polisvoorwaarden. 

Welk soort verzekering is dit? 
Deze verzekering biedt dekking voor schade aan uw Woonhuis, Inboedel en Kostbaarheden met aanvullend een 
aansprakelijkheidsverzekering. 

Wat is verzekerd? 
 

Woonhuis: 
 In het geval van een totaal verlies van uw Woning betalen wij 

de kosten voor de herbouw, zelfs indien deze uitgaan boven 
de verzekerde som die vermeld is op uw Polisblad 
 

 We betalen tot de verzekerde som voor het opsporen van 
olie, water of gas en voor het opsporen en vaststellen van de 
oorzaak van een waterschade.  
Wij vergoeden de kosten voor het schoonmaken van 
verontreinigde grond en of water veroorzaakt door een 
plotseling, onvoorzien en herleidbaar olielek van een 
huishoudelijke olie-installatie.  
 
Inboedel: 
 

 Wij hanteren n bij de dekking een  uitgebreide 
nieuwwaarderegeling op uw inboedel, indien nodig tot 25% 
meer dan de op uw polis verzekerde som voor de 
Nieuwwaarde. Voor bepaalde voorwerpen gelden bijzondere 
dekkingslimieten. 

 
 Recente aankopen zijn automatisch meeverzekerd tot een 

maximum van 25% van de al verzekerde waarde van de 
inboedel 
 
 
Kostbaarheden: 

 Wij bieden een uitgebreide dekking voor vervangingskosten 
tot en met €5.000.000, meer dan de verzekerde som van de 
kunst op Uw polisblad bij ondervezkeringindien een item dat 
verloren is gestolen of niet repareerbaar isonderverzekerd is. 
 

 Recent aangekochte Kostbaarheden zijn automatisch 
meeverzekerd tot een maximum van 25% van de al 
verzekerde waarde van de categorie Kostbaarheden. 
 
Aansprakelijkheidsverzekering: 

 Wereldwijde dekking voor aansprakelijkheid tot het 
verzekerde bedrag van €10.000.000.   
 

Wat is niet verzekerd? 
        Schade veroorzaakt door wind storm of overstroming aan      

       hekwerken, poorten, schotten, bruggen, pieren, werven of   
    dokken. 

        Schade aan de verwarmingsinstallatie of waterleidingen tenzij    
       deze is veroorzaakt door een gedekte schade. 

        Schade veroorzaakt door vogels, ongedierte, insecten,   
       knaagdieren, of huisdieren  

        Schade veroorzaakt door schimmel. 

       Schade veroorzaakt door vorst, kust-of riviererosie, slijtage,    
      geleidelijke achteruitgang, foutieve handelingen, vergissingen  
     of nalatigheden bij voorbereidings-, bouw- of    
     onderhoudswerkzaamheden  

      Schade veroorzaakt door overstroming 

      Aansprakelijkheidsschade als gevolg van commerciële   
     activiteiten. 

      Elke schadevergoeding die de handelsembargo’s, sancties, of    
     andere wetten van EU, Nederland, het VK of de VS zouden  
     breken. 

Zijn er dekkings-
beperkingen? 

! Wij bepalen als voorwaarde voor het afgeven van de Uitgebreide 
herbouwkosten voor gebouwen en Uitgebreide Nieuwwaarde voor 
inboedel dat u de verzekerde waarde, zoals die door ons is 
vastgesteld, accepteert.     

 
! De Uitgebreide Dekking voor Vervangingskosten bij totaalverlies 

van Kunstwerken is onder voorbehoud dat deze zijn getaxeerd 
binnen de drie jaar voorafgaand op de schade. 

 
! Uitbreiding van de dekking voor recent aangekochte items moet u 

binnen de 90 dagen na aankoop indienen. Deze dekking is 
gelimiteerd tot €5.000.000 voor Kunst en €500.000 voor andere 
Kostbaarheden 

 
! De dekking voor kosten van het schoonmaken van verontreinigde 

grond en of water is gelimiteerd tot € 150.000 per 
Verzekeringsperiode    
 

! Een Basis Eigen risico zoals vermeld op het Polisblad geldt voor 
     elke gedekte schade.  



    

Waar ben ik gedekt? 
 Inboedel en kostbaarheden zijn gedekt waar ook ter wereld, tenzij anders bepaald of tenzij een  
         uitsluitingsgrond van kracht is. 

Wat zijn mijn plichten? 
Bij het begin van uw verzekering 
• Zorg ervoor dat de dekkingen in uw Polisblad aan uw eisen voldoen. 

• Lees uw polisblad en polisvoorwaarden goed door zodat u alle voorwaarden die van toepassing op uw verzekering 
begrijpt. 

 

Tijdens de periode van uw verekering 
• U dient ons zo snel mogelijk te informeren in verband met wijzigingen die gevolgen kunnen hebben op de dekking onder 

uw polis.  Deze wijzigingen zijn inclusief maar niet beperkt tot een wijziging van adres, het toevoegen of verwijderen van 
items aan uw polis, wijzigingen in alarmen of wijzigingen in de bezettingsgraad van uw polis. 

• U dient Uw eigendom goed te onderhouden en gedeeltelijk verlies van of schade aan Uw eigendom te repareren. 
 

In geval van schade 
• Kunt u contact opnemen met uw Verzekeringsmakelaar. 
• Dient u een inventarislijst van verloren, gestolen of beschadigde zaken bij te houden. 
• Hebt u keuze voor een uitbetaling in valuta of herstel door uw eigen leverancier. 

 

Wanneer en hoe betaal ik? 
De premie kan rechtstreeks betaald worden aan uw tussenpersoon. 
 

Waneer start en eindigt de verzekering? 
• Duur van het contract: De verzekering gaat in op de aanvangsdatum en eindigt op de contractvervaldatum zoals deze op 

uw Polisblad zijn vermeld. 

Hoe zeg ik mijn contract op?   
U kunt de onderhavige verzekering of enig deel ervan op ieder moment opzeggen door de polis aan ons op te sturen en ons 
schriftelijk de toekomstige datum mee te delen waarop de opzegging  zal ingaan. 
In geval van opzegging door U of door Ons zullen wij premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn terugbetalen. 
De premierestitutie  zal voor elk onderdeel van de polis berekend worden over de nog niet verstreken verzekeringsperiode. 
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