Uw Polis prolongatie
Bedankt dat u het laatste jaar Chubb gekozen heeft om Uw persoonlijke eigendommen te
verzekeren.
Gelieve de polisvoorwaarden en Uw Polisblad zorgvuldig door te lezen en alle gegevens
nauwkeurig na te kijken.
In onze documentatie worden woorden in hun normale Nederlandse betekenis gebruikt.
Woorden met een specifieke betekenis worden met een hoofdletter geschreven; deze woorden
zijn gedefinieerd in de relevante sectie van Uw polis.

Welke informatie hebben We verstrekt?




Dit document bevat belangrijke informatie met betrekking tot Uw prolongatie alsmede
een samenvatting van Uw rechten op de laatste pagina.
Uw nieuw Polisblad die Uw specifieke verzekeringsvereisten specifieert zoals
aangegeven door Uw bemiddelaar, en Uw premie.
Uw nieuwe algemene Polisvoorwaarden die de volledige details van Uw polis
opsommen.

Wijzigingen Masterpiece Signature
Hieronder geven Wij een samenvatting van enkele wijzigingen die Wij belangrijk vinden alsmede
een lijst van alle nieuwe aanvullende dekkingen.
Uw Polisvoorwaarden zijn gronding gewijzigd en uitgebreid. Gelieve daarom de
polisvoorwaarden volledig te lezen. Uw adviseur is op de hoogte van deze wijzigingen en kan U
hier verder over inlichten.
De volgende aanvullende dekkingen zijn nieuwe dekkingen:


Onder Uw Aansprakelijkheidsverzekering heeft U aanvullend nu de volgende dekkingen:
o Vriendendienst

Enkele wijzigingen in dekkingen die Wij belangrijk vinden:


Onder Uw Verzekering voor Woonhuizen
o De limiet per boom struik of plant is verhoogd tot € 10.000;
o De limiet voor Waterdetectiekosten is verhoogd tot € 2.500;
o Er is nu € 5.000 dekking voor stormschade aan hekken en poorten;
o Onder verblijf elders dekken wij nu ook tot 50% aan redelijke kosten indien U
kiest om uw verblijf elders zelf te regelen.



Onder Uw Inboedelverzekering zijn de volgende limieten van kracht:
o Geld, postcheques, cheques, bankwissels, bankbiljetten, goud- of zilverstaven,
goud, zilver en platina: € 15.000
o Juwelen inclusief voorwerpen voor persoonlijke sier, die edelstenen, zilver, goud,
platina of andere waardevolle metalen bevatten. Dit omvat ook bijouterieën,
horloges of (half )edelstenen, al dan niet gezet: € 25.000 (Voor Juwelen geldt een
bedrag van €7.500 per item)
o Bont: € 25.000
o Voorwerpen van edelmetaal, zoals zilverwerk, tafelgerei, dienbladen, trofeeën en
soortgelijke huishoudelijke voorwerpen, doch niet zijnde juwelen die zijn gemaakt
van goud, zilver, platina of tin of zijn verguld of verzilverd: € 25.000
o Postzegels, munten, medailles of andere voorwerpen die voor verzamelen in
aanmerking komen en die deel uitmaken van een collectie. Indien deze
eigendommen echter zijn opgeslagen in een bankkluis, zal Uw volledige
Inboedelverzekering gelden voor een gedekte schade: € 25.000
o Vuurwapens: € 25.000
o Wijn: € 25.000

Voor juwelen, bont, edelmetalen en zilverwerk, collecties, vuurwapens en wijn voorzien Wij een
uitgebreidere dekking onder de Kostbaarhedenverzekering.

De wettelijke rechten die U dient te kennen
Uw opzeggingsrechten
U kunt deze Polis te allen tijde opzeggen door Ons of Uw tussenpersoon schriftelijk te
informeren over de toekomstige datum waarop de opzegging van kracht gaat. Elke restitutie zal
pro rata worden berekend en zal afhankelijk zijn van de schades die door U zijn ingediend. Elke
restitutie zal binnen 30 dagen na het ontvangen van Uw opzegging worden terugbetaald aan U
of Uw tussenpersoon.
Kennisgeving gegevensbescherming
Wij maken gebruik van door U aan Ons of aan Uw verzekeringstussenpersoon verstrekte
persoonsgegevens voor het accepteren en beheren van deze Polis, waaronder begrepen daaruit
voortvloeiende claims.
Deze informatie omvat de basiscontactgegevens zoals Uw naam, adres en polisnummer, maar
kan tevens meer gedetailleerde informatie bevatten (bijvoorbeeld Uw leeftijd, medische
gegevens, vermogenssituatie, schadehistorie) voor zover dit relevant is voor het door Ons te
verzekeren risico, de door Ons te verlenen diensten en voor de door U in te dienen
schadeclaims.
Wij maken deel uit van een wereldwijd concern, en Uw persoonsgegevens kunnen met Onze
groepsmaatschappijen in andere landen worden gedeeld, voor zover dit nodig is voor de
dekking van Uw polis of het opslaan van Uw gegevens. Wij maken daarnaast ook gebruik van
erkende dienstverleners, die toegang hebben tot Uw persoonsgegevens met inachtneming van
Onze instructies en zeggenschap.
U heeft een aantal rechten met betrekking tot Uw persoonsgegevens, waaronder begrepen
inzagerechten en in bepaalde gevallen het recht op verwijdering en doorhaling.
In dit onderdeel leggen Wij in het kort uit op welke manier Wij gebruik maken van Uw
persoonsgegevens. Voor meer informatie raden Wij U ten zeerste aan om Ons Algemene
Privacybeleid te raadplegen, dat hier kan worden ingezien: https://www2.chubb.com/
beneluxen/
footer/privacy-policy.aspx. U kunt Ons altijd vragen om een papieren versie van het
Privacybeleid door een e-mail te sturen naar dataprotectionoffice.europe@chubb.com.
Footer
De inhoud van dit document is alleen bedoeld voor algemene informatie. Het is geen persoonlijk
advies of een aanbeveling noch voor een individu noch voor een bedrijf dat een product of
service aanbiedt. Gelieve de polis documentatie te bekijken voor de volledige voorwaarden.
Chubb European Group Limited, heeft een vergunning van de Prudential Regulation Authority
(PRA) in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 202803. Statutaire zetel: 100 Leadenhall Street,
London EC3A 3BP, company no. 1112892. Chubb European Group Limited, Nederlands
bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven bij KvK Rotterdam
onder nummer 24353249. In Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM).

