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Wat kan worden verzekerd
- sieraden en horloges
- muziekinstrumenten

- audiovisuele apparatuur
- foto- en filmapparatuur
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Dekking
- diefstal, verlies, vermissing
- vernietiging, beschadiging
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Uitsluitingen
Geen vergoeding wordt verleend bij:
- opzettelijk toegebrachte schade;
- diefstal, tijdens het onbeheerd achterlaten buiten de woning, uit een niet afgesloten ruimte (zonder sporen van braak);
- diefstal van verzekerde voorwerpen uit de auto;
- krassen op lenzen;
- schade ontstaan door bewerking, reiniging of reparatie;
- geleidelijk ontstane schade zoals slijtage, mot;
- schade tijdens verhuur;
- bij (muziek)instrumenten en apparatuur: overbelasting, kortsluiting, zelfverhitting of uitsluitend schade aan lampen of buizen,
snaren, rietjes, trommelvellen en stokken.
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Punten van aandacht
- kostbaarhedenverzekering kan alleen worden afgesloten indien ook de inboedel bij Avéro Achmea is/wordt verzekerd;
- Avéro Achmea verleent gratis adviezen over voorkomen en beperken van diefstal;
- werelddekking;
- taxatierapport vereist voor sieraden, horloges, antiek, porselein: voor nieuw aangeschafte kostbaarheden kan met de
aankoopnota worden volstaan;
- bij beschadiging wordt de reparatie volledig vergoed; bij verlies e.d. van getaxeerde voorwerpen wordt het overeengekomen
bedrag uitgekeerd zoals vermeld op de polis; voor niet getaxeerde voorwerpen geldt een afschrijvingsregeling;
- wanneer een object verloren gaat dat deel uitmaakt van een stel, heeft verzekerde de volgende keus:
- schadevergoeding op basis van de aanname dat het afzonderlijke deel verzekerd was voor 70% van het bedrag van de
gehele set;
- schadevergoeding op basis van totaalverlies, na overdracht van het resterende exemplaar aan Avéro Achmea;
- Avéro Achmea heeft het recht de schade in natura te vergoeden;
- geen eigen risico.

5

Premie
De vermelde premietarieven zijn minimumpremies. Indien daartoe aanleiding is, zal Avéro Achmea een hogere premie
voorstellen.
De premie per € 1000,- verzekerd bedrag is:
1. Sieraden
€ 15,Luxe gebruiksvoorwerpen
€ 15,2. Optische instrumenten:
a. foto- en filmapparatuur
€ 30,b. kijkers en microscopen
€ 17,50
3. Muziekinstrumenten:
- niet versterkt
€ 15,- versterkt
€ 25,- in eigendom van een muziekvereniging € 8,De minimumpremie bedraagt € 34,- per polis.
De genoemde premies zijn excl. kosten en assurantiebelasting.

Aan de inhoud van dit overzicht kunnen geen andere rechten worden ontleend dan aan de polisvoorwaarden.
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