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Premium Wonen
Al jarenlang is Turien & Co. een autoriteit op het gebied van exclusieve verzekeringen. De Premium Wonen propositie is bedoeld
voor de beter gesitueerde particulier die meer verwacht dan de gemiddelde commodityverzekering aan dekking biedt.
Voor een ondernemer, vrije beroepsbeoefenaar of iemand met een hoge functie in het bedrijfsleven zijn standaard
verzekeringsproducten vaak niet toereikend. Een monumentaal pand, kostbare inboedel, een bijzondere verzameling: onze
verzekeringen zijn speciaal afgestemd op de wensen van vermogende particulieren en geven kostbare bezittingen een first-class
bescherming!
Premium Wonen biedt deze doelgroep hoogwaardige verzekeringsvoorwaarden met unieke dekkingselementen, zoals:
all risk dekking, een laag standaard eigen risico van € 250 per gebeurtenis, keuze voor een hoger eigen risico in ruil voor
premiekorting en hoge limieten tegen een goede premie. De Premium Woningverzekering is voor woonhuizen met een
herbouwwaarde vanaf € 500.000. De Premium Inboedelverzekering is voor inboedels met een nieuwwaarde vanaf € 150.000.
Bovendien ontvangt uw relatie bij het afsluiten van beide verzekeringen 8% pakketkorting!
Een offerte maakt u eenvoudig op www.mijnturien.nl.
						

Kenmerken Premium
Woningverzekering
•

Standaard dekking voor glas en fundamenten.

•

•

Ruime dekking tijdens aanbouw, verbouw of
renovatie van het woonhuis.

Ruime dekking tijdens aanbouw, verbouw of
renovatie van het woonhuis.

•

Vergoeding op basis van nieuwwaarde (tot 10 jaar).

•

Dekking voor hagelschade aan de buitenkant van
het woonhuis.

•

Dekking voor diefstal van de inboedel uit
motorrijtuigen tot € 2.500 per gebeurtenis.

•

Dekking voor kosten voor archeologisch onderzoek
op grond van de Wet op de archeologische
monumentenzorg die na een brandschade aan
verzekerde worden toegerekend.

•

Dekking voor schade aan of verlies van geld en
geldswaardig papier tot € 2.500 per gebeurtenis.

•

Dekking voor diefstal van lijfsieraden tot maximaal
€ 15.000 per gebeurtenis.

•

Geen limiet voor audiovisuele en
computerapparatuur.

•

Wereldwijde dekking voor schade aan de inboedel
aanwezig in permanent bewoonde woningen.

•

Wereldwijde dekking voor schade aan inboedel
door brand, brandblussing, ontploffing,
blikseminslag, overspanning of inductie
(beide als gevolg van blikseminslag), lucht- en
ruimtevaartuigen en het inslaan van meteorieten.

•

Wereldwijde dekking voor schade aan inboedel
tot maximaal € 15.000 per gebeurtenis door
water, gewelddadige beroving, afpersing, (poging
tot) inbraak, aanrijding door een motorrijtuig,
aanvaring door een vaartuig, (om)vallen van
kranen, hoogwerkers e.d.

•

Dekking voor het herstel van persoonlijke data
na een verzekerde schadegebeurtenis waarbij de
inboedel ook fysiek is beschadigd. De kosten voor
data recovery worden vergoed tot € 2.500 per
gebeurtenis.

•

Hoge aanvullende vergoedingen voor o.a.
opruimingskosten, saneringskosten en
noodvoorzieningen (tot maximaal 25% van het
verzekerd bedrag).

•

Vergoeding van kosten voor vergelijkbare
vervangende woonruimte na schade gedurende
maximaal 48 maanden of tot maximaal 25% van
het verzekerd bedrag.

•

•
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Kenmerken Premium
Inboedelverzekering

Vergoeding voor productieverlies van zonnepanelen
als deze na schade niet (goed) functioneren tot
maximaal € 2.500 per gebeurtenis.
Vergoeding voor het vervangen van sleutels en
sloten na diefstal of beroving van huissleutels tot
een maximum van € 2.500 per gebeurtenis.

Kostbaarhedenverzekering
Met de Kostbaarhedenverzekering van Turien & Co. verzekert u de sieraden, kunstobjecten of andere bijzondere collecties
van uw relaties tegen diefstal en andere vormen van verlies of beschadiging. Als de waarde van de kostbaarheden van
uw relatie de maximale verzekerde som van de Premium inboedelverzekering overstijgt, is het raadzaam om een aparte
kostbaarhedenverzekering af te sluiten.
						

Kenmerken Premium Kostbaarhedenverzekering
•

All risk dekking;

•

Overdekking in geval van overlijden kunstenaar;

•

Automatisch dekking voor nieuw aangeschafte voorwerpen;

•

Werelddekking voor muziekinstrumenten, sieraden en horloges;

•

Dekking voor kunst, antiek en verzameling op een beurs, veiling of tentoonstelling binnen Europa;

•

Gunstige schadevergoedingsregeling.
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Ondersteuning voor u!
U kunt gebruik maken van de diensten van gespecialiseerde partijen die door ons met zorg zijn geselecteerd. De combinatie
van een uitstekende dekking met ondersteuning van deskundige partijen maken Premium Wonen een totaaloplossing voor de
niet alledaagse risico’s van vermogende particulieren.

APPRAISAL SERVICE BY APRESA

EFAS SECURITY

Een risico-inspectie en waardebepaling tegen
gereduceerd tarief en in sommige gevallen
zelfs gratis! Wij verlenen zes jaar garantie
tegen onderverzekering.

Voor een beveiligingsplan op maat of deskundig advies over een bestaande installatie.
Kosteloos voor uw relatie.

DUJARDIN

NOBLE HOUSE VALUATION

Advisering over waardeberging, beoordeling
van kluizen en aanschaf van kluizen met 10%
korting.

Specialistisch taxatiebureau op het gebied van
kunst, antiek en inboedelgoederen.

Combineren met andere particuliere verzekeringen
Onze Premium Woonverzekeringen zijn uitstekend te combineren met andere particuliere verzekeringen, zoals bijvoorbeeld
de Premium autoverzekering, de particuliere aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Maar ook voor
de klassieke auto, boot of kampeerauto van uw relatie of een tweede woning, in Nederland of in het buitenland, hebben wij
uitstekende verzekeringsoplossingen.

Documenten
Offerte-/aanvraagformulier Premium Wonen
Algemene voorwaarden Varia model 08.17
Bijzondere voorwaarden Premium Woningverzekering model 08.17
Bijzondere voorwaarden Premium Inboedelverzekering model 08.17

Let op. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de
verzekeringsvoorwaarden.

Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan gerust telefonisch
contact met ons op via 072 5 181 199 of stuur een e-mail naar premium@turien.nl.
Wij helpen u graag verder.
www.turienpremium.nl
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