Factsheet Liberty Multiline Home Verzekering

Waarom kiezen voor Liberty
De kracht van Liberty is het grondig analyseren van de risico’s van de vermogende particulier. Met een geïntrigeerde verzekerings-,
claims- en risicomanagement kunnen zij een creatieve oplossingen bieden om de risico’s op te vangen. Wanneer kunst- en
kostbaarheden een groot deel van het belang is van de vermogende particulier. Wie bij Liberty verzekerd is geniet van een
hoogwaardige dekking en snelle claimafhandeling in geval van schade. Er wordt niet opzoek gegaan naar uitsluitingen maar naar
insluitingen. De gehele service is erop gericht om een claim zo snel mogelijk af te handelen.

De kenmerken
➢ All risks dekking;
➢ Afstand van onderverzekeringsregels tot maximaal de verzekerde waarde;
➢ Werelddekking, ook voor inboedel (inclusief bagage) tot maximaal 180 dagen
aaneengesloten;
➢ Geen maximeringen op inboedel voor audiovisuele- en computerapparatuur;
➢ Tot maximaal € 1.000.000,- tezamen voor diverse kosten zoals opruiming, beredding,
tuinaanleg, noodvoorzieningen en kosten gelijkwaardige woonruimte (maximaal 3 jaar);
➢ Geen afschrijving naar dagwaarde op huishoudelijke inboedel;
➢ Dekking tegen schade veroorzaakt door aardbeving;
➢ Mogelijkheid om het overstromingsrisico mee te verzekeren;
➢ Het standaard eigen risico van € 500,- vervalt bij een schade van groter dan € 5.000,-;
➢ Huisdieren tot maximaal € 17.500,- meeverzekerd;
➢ Schade veroorzaakt door huisdieren ook meeverzekerd;
➢ Uitkering tot maximaal € 50.000,- bij gedeeltelijke of blijvende invaliditeit of overlijden van de verzekerde binnen
1 jaar als gevolg van een brand of beroving;
➢ Mogelijkheden voor het verzekeren van risico’s buiten Nederland;
➢ Automatische dekking voor nieuwe aankopen kunst gedurende 3 maanden en maximaal tot 25% van het
verzekerd bedrag;
➢ Automatische dekking voor nieuwe aankopen kostbaarheden gedurende 4 maanden en maximaal tot 30% van
het verzekerd bedrag;
➢ Waardevermindering voor kunst maximaal 25% en voor kostbaarheden maximaal 30%;
➢ Bij deelschade kunst en kostbaarheden optie om total loss te verklaren;
➢ Kostenvergoeding aanspraken eigendomsrecht kunst door derden tot € 17.500,-;
➢ Paren- en stellenbepaling bij kunst en kostbaarheden;
➢ Uitbreiding mogelijk met AVP.
Disclaimer

Hoewel dit overzicht met zorg is samengesteld kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De informatie op het polisblad,
clausulebladen en polisvoorwaarden zijn leidend.
Naar de polisvoorwaarden:

