All Risk Flex in één oogopslag.
Te verzekeren apparaten

Diefstal- en verliesdekking

Alle apparaten in de volgende categorieën kunnen worden verzekerd:
bruin-, wit- en grijsgoed (exclusief mobiele telefoons/smartphones).
Zelfs hoortoestellen zijn te verzekeren. De verzekering geldt ook voor
apparaten die zakelijk gebruikt worden.

Uitgebreide diefstaldekking en bovendien een verliesdekking voor
hoorapparaten.

Met deze verzekering kunnen zowel nieuwe als gebruikte apparaten
verzekerd worden met een wereldwijde dekking. Hierbij maakt de
leeftijd en het merk van het apparaat niet uit, mits gekocht in
Nederland.

De dagwaarde is afhankelijk van de leeftijd van het nieuwe apparaat
gemeten vanaf de datum van aankoop. In de eerste twee jaren van de
levensduur van het apparaat bedraagt de dagwaarde tot 100% van de
koopprijs en in het derde jaar van de levensduur van het apparaat tot
80% van de koopprijs. In de volgende jaren wordt de dagwaarde
telkens met 10% per jaar verminderd.

Looptijd

Aankoopbijdrage

De minimumlooptijd is 1 jaar, daarna is de polis maandelijks opzegbaar.

Als een reparatie niet meer mogelijk is, dan wordt tenminste € 150,vergoed voor de aanschaf van een vervangend apparaat, tenzij de
dagwaarde hoger is. Deze aankoopbijdrage stijgt jaarlijks met € 25,wanneer in de eerste twee verzekeringsjaren na afsluiten of schade--melding, geen schade wordt gemeld aan de verzekeraar. Na een
schademelding start de opbouw van de aankoopbijdrage weer bij
€ 150,-. De aankoopbijdrage is altijd beperkt tot de daadwerkelijk
gemaakte kosten voor de aanschaf van een vervangend apparaat.

Nieuw en gebruikt

Premiumdekking
Ook schades door slijtage, nalatigheid en ongevallen zijn gedekt.
Tevens schade aan de inhoud van de wasmachine, wasdroger of vriezer.
Verder geldt voor televisies een dekking voor het opnieuw instellen bij
kanaalwissel en gegevensherstel bij schade aan notebooks en desktops.
Kijk in de voorwaarden voor de maximale vergoedingen.
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Dagwaarde

WERTGARANTIE betaalt uw reparatiekosten.
Ook voor gebruikte apparatuur en geen eigen risico.
Basisdekking

Fabrieksgarantie

WERTGARANTIE
All Risk Flex

Materiaalfouten

*

Constructiefouten

*

Productiefouten

*

Materiaalkosten, voorrijkosten en arbeidsloon
Elektronische schade
Valschade
Water- en vochtschade
Ondeskundig gebruik
Implosie/explosie
Brand- en bliksemschade
Verstopping
Kalkafzetting

+ Premiumdekking
Slijtage
Nalatigheid
Ongevallen
Lager- en motorschade
Breuk van glaskeramiek
Gevolgschades (b.v. beschadigde kleding of bedorven voedsel door defect)
Softwareupdate van TV‘s (eenmalig tot max. € 79,-)
Data backup/gegevensherstel door defect van b.v. notebooks (tot max. €300,-)

+ Diefstal- en verliesdekking
Verlies van hoorapparaten
*Na afloop van de fabrieksgarantie en naast de wettelijke rechten
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Diefstal (inbraak, gewone diefstal of roof)

