Overstromingsverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Neerlandse B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52116832.

Op de verzekeringskaart ziet u de belangrijkste kenmerken van deze
verzekering. De volledige informatie leest u in de Polisvoorwaarden.
Welk soort verzekering is dit?
Een overstromingsverzekering voor huiseigenaren waarbij u uw inboedel en/of woonhuis kan verzekeren.

Wat is verzekerd?
✓ Schade aan uw inboedel en/of woonhuis veroorzaakt door een overstroming welke onderdeel
uitmaken van het op uw polisblad vermelde maximale uit te keren schadebedrag.
✓ Bereddingskosten ten gevolge van een overstroming welke onderdeel uitmaken van het op uw
polisblad vermelde maximale uit te keren schadebedrag.
✓ Opruimingskosten ten gevolge van een overstroming welke onderdeel uitmaken van het op uw
polisblad vermelde maximale uit te keren schadebedrag.

Wat is niet verzekerd?
х

Het eigen risico, zoals vermeld op uw polisblad, welke betaalt dient te worden bij schade

х

Schade ontstaan door molest en/of oorlog

х

Schade ontstaan door een vulkaanuitbarsting

х

Schade opgetreden bij of voortvloeiend uit atoomkernreacties

х

Schade ontstaan door geïnduceerde aardbevingen

х

Schade ontstaan door verzakkingen of bodemdalingen

х

Schade aan bouwmaterialen en nog niet geïnstalleerde spullen

х

Schade aan directe en of indirecte neerslag

х

Schade door inundatie

х

Schade door grondwater

х

Schade door insecten, schimmels, bacteriën, virussen en andere micro

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

Een periode van 2 weken vanaf de ingangsdatum van de verzekering waarbinnen géén aanspraak
gemaakt kan worden op de verzekeringsdekking

!

Bij het verstrekken van onjuiste informatie bij aanvang van de verzekering of bij schade, of indien
andere belangrijke wijzigingen niet zijn doorgegeven dan wordt uw claim geweigerd

!

Bij het opzettelijk toebrengen van schade of als dat met uw toestemming gebeurd is
Indien ten tijde van de verzekerde gebeurtenis blijkt dat verzekerde zaken tevens door andere
verzekeringen zijn gedekt dan wordt uw claim geweigerd

!

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald is dan zal uw claim geweigerd
worden

!

Schade met betrekking tot hekwerken en schuttingen, terreinafscheidingen, tuinaanleg,
beplanting en bomen, tuininventaris, en steigers, bootliften en aanverwnten van uw woonhuis
vallen niet onder de dekking
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Waar ben ik gedekt?
・ Door verzekerde opgegeven (risico-)adres aanwezig op polisblad

Wat zijn mijn verplichtingen?
・ U bent verplicht om bij het aanvragen van de verzekering de juiste gegevens te verstrekken
・ U bent verplicht om wijzigingen tijdens de looptijd van de verzekering, die van belang kunnen zijn
voor Neerlandse, door te geven

Wanneer en hoe betaal ik?
・ Wanneer: maandelijks of jaarlijks
・ Hoe: via automatische incasso

Wanneer begint en eindigt de dekking?
・ Begint: 2 weken na ingangsdatum op polisblad
・ Eindigt: 1 jaar na de ingangsdatum, welke dan na ieder jaar met een jaar verlengd wordt

Hoe zeg ik mijn contract op?
・ Tijdens het eerste verzekeringsjaar: per de eerstvolgende contractsvervaldatum
・ Na het eerste verzekeringsjaar: dagelijks, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand
・ Nadat wij op grond van deze verzekering een schadevergoeding hebben gegeven of hebben
afgewezen, kunt u middels een opzegbrief uw verzekering opzeggen (opzegtermijn van 2
maanden)
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