GARANTIES Opstal – inboedel - Brandverzekering ZURICH GRUPOXANDRA
Dekkingen huispolis:
Brand – Explosie- Blikseminslag- Vandalisme- Overstroming- Atmosferische fenomenen- Rook en roetSchokken, impact en geluidsgolven - Reddingwerken- Opruimwerken –Verwijderen van modder en ander
liquide afval- Brandweer- Tijdelijke Onbewoonbaarheid -Verlies van huurinkomsten - Verhuis van
meubelen - Herplaatsing van documenten - Reconstructie van de tuin - Terras -en tuinmeubelen - Voeding
in de diepvries - Elektrische schade
- Diefstal vaste installaties en gebouw- Inbraak, overval en diefstal: Inbraak en overval/ Diefstal/Geld in
eender welke situatie/Geld in de kluis bewaard/ Juwelen/ Speciale waardestukken en collecties/
Beschadigingen aan het gebouw/ Overval buiten de woning/Vervanging van sleutels/ Frauduleus gebruik
van kredietkaarten, cheques en spaarboekjes- Waterschade (met inbegrip van lokalisatie en reparatie)
Breuk van glas, kristal, marmer en sanitair- Reizen en tijdelijke verhuis - Wettelijke aansprakelijkheid,
borgen en verdediging- Accidenten huispersoneel- Esthetische schade- Goederen voor professioneel
gebruik- Goederen van derden
Consulteer de bijkomende garanties!

Een uitgebreide waaier van dekkingen en diensten die u oplossingen biedt tegen elke
omstandigheid:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Assistentie 24 op 24, 365 dagen per jaar.
Waterschade met inbegrip van lokalisatie en reparatie van het defect.
Schade aan installaties en vervangen van defecte elektrische huishoudtoestellen ten gevolge van
elektrische schade.
Esthetische schade in geval van een gedekt risico aan het gebouw. (als bijvoorbeeld ten gevolge van
een gedekte schade u verschillende tegels in de badkamer moet veranderen, maar deze zijn niet
meer te verkrijgen met dezelfde vorm of tekening, worden ook de niet beschadigde vervangen om
de esthetische harmonie te herstellen).
Vervangen van sleutels en assistentie van een slotenmaker in geval van overval, inbraak of diefstal.
Overval buiten de woonst en frauduleus gebruik van kredietkaarten, cheques of spaarrekeningen.
Automatische dekking van juwelen tot 25% van het kapitaal van de inhoud.
Vergoeden van diepvriesvoeding door het niet werken van de diepvriezer. Zowel door gebrek aan
elektriciteit als door een defect aan het toestel.(zonder limiet in leeftijd van de diepvriezer)
Schade aan zonnepanelen indien het gebouw verzekerd is.
Wettelijke aansprakelijkheid of familiale Verzekering.
Juridische Verdediging.

www.grupoxandra.eu

info@grupoxandra.eu

965 637 134
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