Brandschade | Waterschade | Inbraakschade | Ruitschade

Zicht VvE pakket
Herkent u de risico’s die hierboven staan? Die komen vaak voor bij woningen die aangesloten zijn bij Verenigingen
van Eigenaren (VvE). Als VvE loopt u samen de risico’s. Met het Zicht VvE pakket heeft u de verzekeringsoplossingen
tegen bijna alle risico’s in één pakket. U kiest daarbij zelf welke risico’s u wilt verzekeren. Hoe meer verzekeringen u
onderbrengt in het Zicht VvE pakket, hoe hoger de pakketkorting. Dat noemen wij ‘gelukkig geregeld!’

verzekering • bedrijfsrisico • hypotheek • pensioen

In één keer verzekerd tegen bijna
alle risico’s

Rechtsbijstandsverzekering

• gebouwschade

met externe partijen, zoals de schilder, aannemer,

• glasschade

verzekeringsmaatschappij of gemeente. Ook juridische

• aansprakelijkheid

geschillen met individuele eigenaren kunnen voorkomen,

• juridische geschillen

denk bijvoorbeeld aan incassozaken. De rechtsbijstands-

• bestuurdersaansprakelijkheid

verzekering biedt dan uitkomst voor de VvE.

• milieuschade
• ongevallen

De belangrijkste pluspunten van het
Zicht VvE pakket

De VvE kan te maken krijgen met juridische geschillen

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Een bestuurder van een Vereniging van Eigenaren loopt
het risico persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden
ten koste van zijn privévermogen.

• aantrekkelijke pakketkorting als u meerdere

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering2 biedt de

verzekeringen in het pakket onderbrengt

voorzitter van de VvE en alle in- en externe bestuurders

• uitgebreide dekkingen
• scherpe premie

en toezichthouders dekking tegen dit risico.

• gemak

Milieuschadeverzekering

• snelle schadeafwikkeling

Milieuschade is een onderschat risico met vaak grote

• deskundige begeleiding

financiële gevolgen. De opruimingskosten als gevolg

Gebouw- en glasschadeverzekering
• dekking tegen alle van buitenkomende onheilen is
mogelijk voor particuliere appartementen
• garantie tegen onderverzekering is mogelijk, ook
voor de door de individuele eigenaren aangebrachte
verbeteringen

van bijvoorbeeld verontreinigd bluswater of vrijgekomen
asbest kunnen zeer fors zijn. Met de milieuschade
verzekering2 heeft u een goede oplossing voor dit risico.
Deze verzekering biedt bovendien ook dekking voor
milieuschade veroorzaakt door huurders of naburige
bedrijven.

• kosteloze waardebepaling van het gebouw

Ongevallenverzekering

• bouwkundige verbeteringen aangebracht door

Statistisch gezien is de kans op een ongeval het grootst

individuele eigenaren zijn tot € 5.000,- gratis

in en rond de woning. De ongevallenverzekering2 biedt

meeverzekerd

de bewoners van de appartementen van de VvE dekking

• roerende zaken in gemeenschappelijke ruimtes zijn
tot maximaal € 50.000,- meeverzekerd
• voordelige inboedelverzekering voor bewoners van
de appartementen van de VvE
• glas in windschermen en balkonafscheidingen is gratis
meeverzekerd zonder maximum op de glasverzekering1

Aansprakelijkheidsverzekering

tegen dit risico tijdens de uitvoering van activiteiten
voor de VvE. Ook de vrijwilligers die namens de VvE
werkzaamheden uitvoeren zijn verzekerd, ook tijdens
het vervoer van of naar de VvE.

Eigen risico
Het Zicht VvE pakket kent de volgende eigen risico’s:
• bij stormschade			

€ 500,-

Een gezamenlijke aansprakelijkheidsverzekering kent

• bij waterschade			

€ 500,-

duidelijk voordelen ten opzichte van de individuele

• bij aansprakelijkheid			

€ 125,-

aansprakelijkheidsverzekering particulieren van

• bij schade vallend onder
van buitenkomende onheilen 		

de eigenaren. Zo vallen onder andere ook de

€ 125,-

gemeenschappelijke ruimten onder de dekking
van de gezamenlijke aansprakelijkheidsverzekering.
1

	De glasverzekering telt niet mee bij het bepalen van het aantal
verzekeringen voor de pakketkorting. Over de premie van de
glasverzekering geven we wél pakketkorting.

	De bestuurdersaansprakelijkheid-, milieuschade- en ongevallenverzekering
tellen niet mee bij het bepalen van het aantal verzekeringen voor de pakketkorting. Over deze verzekeringspremies geven we geen pakketkorting.
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