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Woonhuis Verzekering  
Informatie  document over het Verzekeringsproduct  
 
Chubb European Group SE (bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk) is een onderneming die valt onder 
de Franse Wet o p de Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS 
Nanterre. Statutaire zetel:   La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 
Courbevoie, Frankrijk. Zij valt onder het toezicht van de 'AutoritŽ de contr™le pru dentiel et de 
rŽsolution' (ACPR). Het bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk valt onder beperkt toezicht van de 
Financial Conduct Authority (FCA). Op verzoek kunnen wij u nadere informatie geven over de omvang 
van het toezicht door de FCA.  
 
Product:  Chubb Masterpiece Signature Polis  
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W aar ben ik gedekt?  
! ! Inboedel en kostbaarheden zijn gedekt waar ook ter wereld, tenzij anders bepaald of tenzij een  
         uitsluitingsgrond van kracht is.  

W at zijn mijn plichten ? 
Bij het begin van uw verzekering  
¥(Zorg ervoor dat de dekkingen in uw Polisblad aan uw eisen voldoen. 

¥(Lees uw polisblad en polisvoorwaarden goed door zodat u alle voorwaarden die van toepassing op uw verzekering 
begrijpt.  

 

Tijdens de periode van uw verekering  

¥(U dient ons zo snel mogelijk te informeren in verband met wijzigingen die gevolgen kunnen hebben op de dekking onder 
uw polis.  Deze wijzigingen zijn inclusief maar niet beperkt tot een wi jziging van adres, het toevoegen of verwijderen van 
items aan uw polis, wijzigingen in alarmen of wijzigingen in de bezettingsgraad van uw polis. 

¥(U dient Uw eigendom goed te onderhouden en gedeeltelijk verlies van of schade aan Uw eigendom te repareren. 
 

In geval van schade  

¥(Kunt u contact opnemen met uw Verzekeringsmakelaar. 
¥(Dient u een inventarislijst van verloren, gestolen of beschadigde zaken bij te houden. 
¥(Hebt u keuze voor een uitbetaling in valuta of herstel door uw eigen leverancier. 

 

W anneer en hoe betaal ik ? 
De premie kan rechtstreeks betaald worden aan uw tussenpersoon. 
 

W aneer start en eindigt de verzekering ? 
¥( Duur van het contract: De verzekering gaat in op de aanvangsdatum en eindigt op de contractvervaldatum zoals deze op 

uw Polisblad zijn vermeld.  

Ho e zeg ik mijn contract op ?   
U kunt de onderhavige verzekering of enig deel ervan op ieder moment opzeggen door de polis aan ons op te sturen en ons 
schriftelijk de toekomstige datum mee te delen waarop de opzegging  zal ingaan. 
In geval van opzegging door U of door Ons zullen wij premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn terugbetalen. 
De premierestitutie  zal voor elk onderdeel van de polis berekend worden over de nog niet verstreken verzekeringsperiode. 

 


