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Product:

Defensieverzekering - Inboedelverzekering

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

Welk soort verzekering is dit?
De Defensieverzekering is geschikt voor Officieren, Adelborsten en Cadetten die werkzaam zijn bij Defensie. Voor Officieren vergoedt deze
verzekering schade aan spullen in het woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.
Extra informatie
Voor Officieren, Adelborsten en Cadetten zijn op deze verzekering privé spullen en militaire uitrustingsstukken op de legeringkamer op de kazerne
en / of het schip verzekerd. Het verzekerd bedrag staat op de polis vermeld.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Officieren: alle spullen in het woonhuis, zoals
meubels, kleding, keukengerei, gordijnen. Officieren,
Adelborsten en Cadetten: privégoederen € 4.500 en
Persoonsgebonden Gevechts Uitrusting € 2.500.

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming,
slijtage of constructiefouten. Ook opzettelijk
veroorzaakte schade is niet verzekerd.

Extra informatie
Voor thuiswonende militairen (bij hun ouder(s)
wonend) is er een inboedel op legeringskamer
verzekerd met verzekerd bedrag € 7.000,-, dit bedrag
is onderverdeeld in: Privégoederen € 4.500,- en PGU
(Persoonsgebonden Gevechts Uitrusting) € 2.500,-.

Verzekerd bedrag
Uw inboedel is verzekerd op basis van de gegevens
die u bij het afsluiten heeft opgegeven.
Extra informatie

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw
polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur
om advies.
Eigen risico
Er is geen eigen risico bij brand, ontploffing,
blikseminslag, hevige neerslag, gesprongen
leidingen, inbraak, diefstal en vandalisme. Voor de
overige schaden geldt een eigen risico van € 150,per gebeurtenis.

Bij de Kazernedekking is het verzekerd bedrag
€ 7.000. Dit is als volgt onderverdeeld:
Privégoederen € 4.500 en PGU (Persoonsgebonden
Gevechts Uitrusting) € 2.500.

Extra informatie

Contra-expertise na schade
Als wij een expert inschakelen, dan mag u dat ook
zelf doen. Neem over de vergoeding van deze
kosten vooraf contact met ons op.

Schade door diefstal legeringskamer / schip
Schade door diefstal of een poging daartoe is alleen
gedekt na braak. Daarbij wordt op de legeringskamer
het gebruik van een valse sleutel gelijkgesteld met
braak. Hierbij is het een vereiste om aangifte te doen
bij de Konkinklijke Marechaussee.

Sieraden
Sieraden in het woonhuis van de Officieren zijn
standaard tot € 5.000,- verzekerd.

Als de Officier een woning huurt en er door storm
schade aan huurdersbelang ontstaat, geldt er een
eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

(Audio-) apparatuur
Voor audiovisuele apparatuur zoals foto-, film-,
beeld- en optische- en muziekinstrumenten,
(spel)computers, notebooks, electronische agenda's
geldt een maximum bedrag per gebeurtenis per
uitzending van € 1.250,-.

Vrede-ondersteunende operaties
De inboedel die u meeneemt tijdens activiteiten in
het kader van “vrede-ondersteunende operaties” van
internationale organisaties waarvan Nederland deel
uitmaakt is meeverzekerd tot een maximum van
€ 5.000,-.
Extra informatie

Extra informatie
Voor (tele-) communicatieapparatuur geldt een
maximum bedrag per gebeurtenis van € 275,-.

Voor de betekenis van de gehanteerde begrippen
gelden de omschrijvingen zoals laatstelijk uitgegeven
door de Operationele Staf van de Koninklijke
Landmacht.

Spullen buiten huis
De spullen van Officieren zijn in de tuin beperkt
verzekerd.
Vallen en stoten
Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is
standaard meeverzekerd.
Garantie onderverzekering
U heeft garantie tegen onderverzekering. Wij
vergoeden schade op basis van nieuwwaarde, maar
kunnen hier een bedrag van aftrekken vanwege
veroudering of slijtage.Check uw polisvoorwaarden
of ga naar uw verzekeringsadviseur.
Extra informatie
Voor thuiswonende militairen (bij hun ouder(s)
wonend), Cadetten en Adelborsten is er een inboedel
op legeringskamer verzekerd met verzekerd bedrag
maximaal € 7.000,- .

Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering dekt schade aan de inboedel / spullen van een Officier in het woonhuis in Nederland. Voor Officieren, Adelborsten
en Cadetten zijn de privé spullen en militaire uitrustingsstukken op bijvoorbeeld de legeringkamer op de kazerne en / of schip
verzekerd.
Extra informatie
Bevindt uw inboedel zich tijdelijk buiten Nederland, maar binnen Europa? Dan is uw inboedel verzekerd tegen schade door brand,
brandblussing, schroeien, blikseminslag, overspanning door bliksem en ontploffing.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische
incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk via uw
bemiddelaar Prinsenland Adviseurs.
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