Productkaart TVM Binnenvaartverzekering
Onderdeel Binnenvaart inboedel

Wat leest u in deze productkaart?
In deze productkaart vindt u informatie over de TVM Binnenvaartverzekering onderdeel Binnenvaart
inboedel. Welke risico’s zijn verzekerd? Welke risico’s zijn niet verzekerd? Wat mag u van TVM
verwachten? Wat zijn uw verplichtingen? Welke factoren hebben invloed op de premie?
Deze productkaart is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze productkaart is een verkorte
en vereenvoudigde versie van de informatie uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn uiteindelijk
leidend. Aan de inhoud van deze productkaart kunt u daarom geen rechten ontlenen.

Wilt u meer weten?
Lees altijd de polisvoorwaarden. Daarin staat informatie over de dekking, de premie en eventuele uitsluitingen.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Wat is de TVM Binnenvaartverzekering onderdeel Binnenvaart inboedel?
Uw inboedel aan boord van uw vaartuig kan op veel manieren beschadigen. Met de TVM Binnenvaartverzekering
onderdeel Binnenvaart inboedel bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van gebeurtenissen die schade
veroorzaken aan de inboedel aan boord van uw vaartuig.

Wat is verzekerd?
Verzekerd is schade aan uw inboedel door alle plotselinge en onverwachte gebeurtenissen die van buitenaf
schade veroorzaken aan uw inboedel.

Wie zijn verzekerd?
Op de inboedelverzekering bent u en de andere personen die eigenaar zijn van de inboedel in het vaartuig en
met wie u een gezamenlijke huishouding voert verzekerd.

Waar is uw inboedel verzekerd?
Uw inboedel is verzekerd:
•
aan boord van uw vaartuig.
•
als deze zich tijdelijk ergens anders in de Benelux bevindt. Als dit in permanent bewoonde woonhuizen is, is
deze verzekering volledig van kracht. In andere gevallen geldt een maximale vergoeding en/of beperkte
dekking.
•
in auto’s. Er is dekking tegen diefstal uit auto’s als er aantoonbare braaksporen zijn. De maximale vergoeding
bedraagt € 500 per gebeurtenis.

Welk bedrag moet ik verzekeren?
Voor uw inboedel neemt u de nieuwwaarde voor het vaststellen van het verzekerde bedrag.
Als het verzekerde bedrag te laag is dan wordt uw schade niet volledig vergoed. Dit heet onderverzekering.

Welk eigen risico geldt er?
Er geldt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis.

Wat wordt uitgekeerd?
Als uw inboedel beschadigd raakt dan ontvangt u een schadevergoeding. Vergoed wordt het verschil tussen de
waarde van de inboedel in onbeschadigde en de beschadigde toestand.
Als reparatie mogelijk is, dan kunnen wij ervoor kiezen om de herstelkosten te vergoeden.
Voor de bepaling van de vergoeding wordt de nieuwwaarde aangehouden. Voor bepaalde inboedel wordt de
vervangingswaarde aangehouden. De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig is om gelijkwaardige inboedel
te kopen. Hierbij wordt rekening gehouden met de ouderdom en de staat van uw beschadigde inboedel. De
vervangingswaarde wordt aangehouden voor:
•
inboedel die u niet meer gebruikt;
•
brom- en snorfietsen;
•
inboedel waarvan de vervangingswaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde;
•
zaken die nu meer waard zijn dan toen ze nieuw waren, bijvoorbeeld antiek.
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In een aantal gevallen gelden er maximale uitkeringsbedragen:
•
€ 1.250 in geval van diefstal van lijfsieraden.
•
€ 500 voor de inhoud van koelkast en diepvries in geval van koelschade.

Wat is niet verzekerd?
Niet verzekerd is onder andere schade:
•
door verlies, vermissing of verduistering;
•
door slijtage en/of als gevolg van slecht of onvoldoende onderhoud van de verzekerde inboedel of het
vaartuig waarin de inboedel zich bevindt;
•
door huisdieren, ongedierte, insecten, schimmels;
•
aan tv’s, kasten, aquaria en dergelijke door het niet geborgd zijn;
•
die is ontstaan met goedvinden van een verzekerde of door opzet;
•
waarbij is gefraudeerd;
•
door atoomkernreacties;
•
door molest.

Wat mag u van TVM verzekeringen verwachten?
Nadat u schade heeft gemeld, regelen wij zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Het is voor ons belangrijk dat
wij de oorzaak en de omvang van de schade goed kunnen beoordelen. Als het nodig is schakelen wij een expert
in.

Wat zijn uw verplichtingen?
•
•
•
•
•
•
•

u geeft aan ons volledige en juiste informatie;
u laat het ons weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie. Denk hierbij
aan een adreswijziging of verandering in uw bedrijfssituatie;
u betaalt op tijd de premie;
u doet er alles aan om schade te voorkomen en te beperken;
in geval van schade meldt u dit zo spoedig mogelijk aan ons en stuurt u de door u ontvangen informatie
direct door naar ons;
voor een goede afwikkeling doet u geen toezeggingen over aansprakelijkheid en legt u geen verklaringen en
dergelijke af die de belangen van u en ons kunnen schaden;
indien nodig doet u aangifte bij politie.

Welke factoren hebben invloed op de premie?
De premie is afhankelijk van het bedrag dat u verzekerd.
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