Verschillenoverzicht
wonen, reis en buiten huis
Om u in een oogopslag te laten zien wat het verschil is tussen onze inboedelverzekering, de hierbij los
af te sluiten kostbaarheden- en buiten het huis dekking én onze reisverzekering hebben we de belangrijkste
verschillen overzichtelijk samengevat. Bekijk het verschillenoverzicht.

Inboedelverzekering

Reisverzekering

Inboedeldekking
Standaard bij een
inboedelverzekering

Kostbaarhedendekking
Af te sluiten bij een
inboedelverzekering

Buiten het huis dekking
Af te sluiten bij een
inboedelverzekering

Welke spullen kunt u met
dit product verzekeren?

Alle voorwerpen die niet
vast zitten aan uw huis.

Specifieke kostbare
bezittingen; sieraden,
instrumenten, foto- en
filmapparatuur en kunst
en antiek.

Spullen die u mee naar
buiten neemt.

Reisbagage.

Waar bent u verzekerd?

De spullen in uw woning.

-	Kunst en antiek in uw
woning en op weg naar
en bij de restaurateur.
-	Overige categorieën
kostbaarheden hebben
wereldwijde dekking.

Uw spullen buitenshuis in
Nederland.

-	In Nederland op vakantie
als u minimaal één nacht
buitenshuis bent.
-	In het buitenland op
vakantie, ook al tijdens
een dagje weg naar het
buitenland.

Voor welk bedrag bent u
verzekerd?

-	Inboedelwaardegarantie.
Hiermee is niet een
bedrag maar uw hele
inboedel verzekerd.
-	Voor de bijzondere
rubrieken bent u verzekerd tot het bedrag op
uw polisblad. Dit bedrag
kunt u verhogen.
De rubrieken zijn:
-	Audio- en computerapparatuur
-	Lijfsieraden
-	Kunst en Antiek
-	Muziekinstrumenten
-	Bijzondere bezittingen/
verzamelingen

Per object geeft u de
waarde op.

Maximaal € 5.000, -

Bagage tot € 3.750, per persoon.

Schade door bijvoorbeeld,
brand, storm, bliksem,
lekkage en diefstal.
U kunt ook kiezen voor
de Compleetdekking:
dan bent u verzekerd voor
alles waardoor uw spullen
beschadigd worden, tenzij
dit is uitgesloten. Dus ook
schade die uzelf of een
van uw gezinsleden per
ongeluk veroorzaakt.

Alles waardoor uw spullen
beschadigen, tenzij dit is
uitgesloten.

Alles waardoor uw spullen
beschadigen, tenzij dit is
uitgesloten.

Alles waardoor uw spullen
beschadigen, tenzij dit is
uitgesloten.

Ook diefstal en verlies
zijn verzekerd.

Ook diefstal is verzekerd.

Ook diefstal en verlies
zijn verzekerd.

Voor wat voor schades
bent u verzekerd?

Er gelden lagere maxima
voor diverse categorieën.
waaronder foto-, film- en
computerapparatuur.

Er gelden lagere maxima
voor diverse categorieën
waaronder foto- en filmapparatuur, computerapparatuur en spullen
aangeschaft tijdens de reis.

Inboedelverzekering

Hoe wordt uw uitkering
na schade bepaald?

Inboedeldekking
Standaard bij een
inboedelverzekering

Kostbaarhedendekking
Af te sluiten bij een
inboedelverzekering

Reparatiekosten,
nieuwwaarde of
dagwaarde.

Reparatiekosten,
Reparatiekosten,
nieuwwaarde, dagwaarde, nieuwwaarde of
dagwaarde.
zeldzaamheidswaarde
of taxatiewaarde.
De dagwaarde geldt als
op het moment van de
De dagwaarde geldt als
schade het beschadigde
op het moment van de
voorwerp minder dan
schade het beschadigde
40% van de nieuwwaarde
voorwerp minder dan
40% van de nieuwwaarde waard is.
waard is.

Reparatiekosten,
spullen tot een jaar oud
geldt de nieuwwaarde,
daarna de dagwaarde.

Geen.

€ 70, -

De dagwaarde geldt als
op het moment van de
schade het beschadigde
voorwerp minder dan
40% van de nieuwwaarde
waard is.
Eigen risico

Reisverzekering

Geen.

Buiten het huis dekking
Af te sluiten bij een
inboedelverzekering

€ 50, -

De dagwaarde geldt als
op het moment van de
schade het beschadigde
voorwerp minder dan
40% van de nieuwwaarde
waard is.

Uitzondering is
diefstalschade in grote
steden. Hier is het
eigen risico € 225, -

Bekijk hieronder de uitleg van de begrippen
Nieuwwaarde

het bedrag waarvoor u de spullen nieuw kunt kopen.

Dagwaarde

de waarde die uw bezit heeft als u het nu zou verkopen.

Zeldzaamheidswaarde

de huidige waarde die deskundigen op basis van zeldzaamheid aan kunstvoorwerpen, antiek en
bijzondere verzamelingen toekennen.

Taxatiewaarde

de waarde die een beëdigd taxateur aan het voorwerp heeft toegekend en die in een taxatierapport is
vastgelegd. De taxatie is zes jaar geldig. Delta Lloyd rekent vanaf de datum waarop het rapport is gemaakt.

Uw financieel adviseur is:

Meer informatie?
Bekijk voor een uitgebreid dekkingsoverzicht
de polisvoorwaarden van de inboedel-,
kostbaarheden- of reisverzekering.

XY 15448-1215

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

www.deltalloyd.nl

