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Verzekering voor Telecom-apparatuur

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade aan een nieuw aangeschafte mobiele telefoon.

Wat is verzekerd?

Schade door externe oorzaken
Schade veroorzaakt door externe oorzaken zoals vallen, stoten 
en waterschade. 

Wat wordt vergoed bij schade?

 Als de schade of het defect te repareren is, dan worden de
reparatiekosten vergoed

 Als de schade of het defect niet te repareren is of, in geval ook
diefstal is meeverzekerd, het object verloren is gegaan, dan
wordt een bedrag beschikbaar gesteld waarmee een nieuw
apparaat van hetzelfde soort kan worden aangeschaft, of wat
afhankelijk van de ouderdom bijdraagt  aan de aanschaf van
een nieuwe apparaat van dezelfde soort.

Wat is niet verzekerd?
Hieronder is een opsomming gegeven van de 
belangrijkste niet verzekerde zaken of oorzaken. 
In de polisvoorwaarden is een volledig overzicht 
opgenomen.

Niet verzekerde zaken:

 Apparaten die uitgeleend zijn of in huur/pand zijn gegeven.

Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor 
iemand wel en niet verzekerd is.

Niet verzekerde oorzaken:

 Schade die het gevolg is van handelen of nalaten in strijd
met de door de fabrikant gegeven gebruiksaanwijzingen of
voorschriften.

 Schade die het gevolg is van het niet in acht nemen van de
normale voorzichtigheid.

 Schades die opzettelijk worden veroorzaakt.
 Cosmetische schade die de werking van het apparaat niet

beïnvloeden.
 Als gevolg van diefstal uit scholen, clubgebouwen,

sportcomplexen, openbare gebouwen, schuren en panden
waarin arbeid wordt verricht.

 Bij diefstal uit een woning zonder dat er sprake is van
verbreking en er geen braaksporen aanwezig zijn.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Reparaties die niet worden uitgevoerd door een door de 
verzekeraar geautoriseerde reparateur.

Schades die verzekerbaar zijn onder een standaard 
uitgebreide inboedelverzekering.

Keuze: Diefstal
Het is mogelijk om (verklaarbaar) verlies, diefstal en/of 
beroving mee te verzekeren.

Er is een eigen risico van toepassing voor ieder 
schadegeval. De hoogte van het eigen risico kunt u terug 
vinden in de polisvoorwaarden.



Wat zijn mijn verplichtingen?
 U moet  de premie tijdig en vooraf betalen.
 In geval van schade moet u deze snel mogelijk melden.
 In geval van diefstal/verlies of vermissing dient u binnen 48 aangifte te doen bij de politie ter plaatse.
 U moet wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt uw premie per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering na het eerste jaar opzeggen met een 
opzegtermijn van 1 maand. U bent verzekerd tot en met de dag waarop uw polis stopt. De maximale looptijd van de 
verzekering is 3 jaar. Wij kunnen de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet of niet op tijd betaalt, bij fraude of 
bij bovengemiddeld claimgedrag. Indien u schadeloos bent gesteld op basis van totaal verlies, dan eindigt de dekking direct.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering opzeggen via een brief of e-mail.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering is van kracht in de gehele wereld.

https://verzekeringskaarten.nl/ohra/autoverzekering-wa
http://www.vanatotzekerheid.nl/



