Hiscox Huis & Kunstverzekering
Zeer uitgebreide verzekeringsvoorwaarden
- Geen alarm- en kluisclausule;
- Onbeperkte dekking van goederen in uw auto;
- Geen sublimieten voor audiovisuele- en computerapparatuur.
Wereldwijde dekking
- Voor inboedels en kostbare zaken;
- Drie jaar onbeperkte vergoeding vergelijkbare vervangende woonruimte;
- Woningen in het buitenland kunnen worden meeverzekerd.
Bijzondere verzamelingen
- Automatische overdekking kunst na overlijden kunstenaar;
- Uitgebreide paren en stellen bepaling;
- Automatische dekking voor nieuw aangeschafte inboedel/kostbare zaken;
- Geen taxatierapporten verplicht.
Maar ook
- Diefstal uit afgesloten geparkeerde auto's: geen limiet;
- Transportdekking voor kunst automatisch ingeregeld;
- Gelddekking onder inboedel tot € 2.500,-;
- Vakantie- of tweede woningen in het buitenland kunnen op dezelfde polis worden meeverzekerd;
- Concurrerende premiestelling.

Dekking Huis & Kunstverzekering
All risk dekking
Geen alarmclausules
Transportdekking kunst
Tot drie jaar vervangend woonruimte na schade
Werelddekking, ook voor inboedel, w.o. bagage
Herbouwwaardebepaling en beveiligingsadvies
Geen dekkingsbeperkingen bij diefstal uit auto’s
Tweede woning in buitenland mee te verzekeren op dezelfde polis
Geen sublimieten voor audiovisuele- en computerapparatuur
Geen afschrijving op de inboedel
Paren- en stellenbepaling kunst- en kostbaarheden
Geen onder verzekeringsregels van toepassing
Keuzeoptie kunst: bij deelschade optie om total loss te verklaren
Aardbeving standaard meeverzekerd
Overstroming optioneel mee te verzekeren
Automatische overdekking van 25% bij nieuwe aankopen (melding 60 dagen)
Automatische overdekking kunst na overlijden kunstenaar tot € 100.000,Extra noodzakelijke reis- en verblijfskosten tot € 20.000,- van en naar buitenland
Noodzakelijke kosten aanpassing woning na blijvende invaliditeit tot € 25.000,Solide internationale A-rated maatschappij
Geld wereldwijd gedekt tot € 2.500,Vervanging sloten van de woning tot € 5.000,- na verlies van sleutels
Kosten verdediging aanspraken eigendomsrecht van kunst door derden tot € 50.000,Snelle schadebetaling: binnen vijf werkdagen na vaststelling schade
Scherpe premiestelling
Eigen risico € 1.000,- per gebeurtenis voor opstal en inboedel
Tot slot
Voor de Huis & Kunstverzekering geldt een minimale herbouwwaarde van € 750.000,- en aan
roerende zaken (zowel inboedel, juwelen als kunst) € 200.000,-.

