Visa Premiumplus

Verzekering “aankoopbescherming”
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Bijzondere voorwaarden
1. DEFINITIES:
• Schadegeval : de gekwalificeerde diefstal van het verzekerd goed of de accidentele schade veroorzaakt aan het verzekerd
goed. Zal beschouwd worden als één enkel en zelfde schadegeval, de gekwalificeerde diefstal of accidentele schade die
betrekking heeft op het geheel van de verzekerde goederen.
• Gekwalificeerde diefstal: diefstal met inbraak of geweldpleging
• Accidentele schade: elke volledige of gedeeltelijke vernietiging of beschadiging door een plots en van buitenaf komend
gebeuren.
• Sieraad: ieder voorwerp gedragen op een persoon geheel of gedeeltelijk bestaande uit edele metalen of edelstenen, met
uitzondering van uurwerken.
• De verzekeraar: Inter Partner Assistance NV, door de NBB erkende verzekeringsmaatschappij onder het codenummer
0487, met maatschappelijke zetel in de Louizalaan 166, 1050 Brussel – RPR Brussel – BE 0415.591.055 –
Telefoon +32 2 550 04 00 – www.axa-assistance.be – ING 310-0727000-71, Code Iban: BE49 3100 7270 0071, Code Bic:
BBRUBEBB, lid van de AXA Assistance Groep, hierna genoemd: “AXA Assistance”.
2. WAARBORG
Voorwerp van de dekking:
op voorwaarde dat de verzekerde persoon het aangekochte goed voor 100% heeft betaald met de Premiumpluskaart, heeft dit
contract als voorwerp, binnen de limiet van de waarborg, het terugbetalen van:
• In geval van gekwalificeerde diefstal van het verzekerde goed: de aankoopprijs van het gestolen goed.
• In geval van accidentele schade (breuk, stukgaan) die aan het verzekerde goed toegebracht wordt:
• de herstellingskosten van het beschadigde goed of
• de aankoopprijs van het beschadigde goed indien dit niet herstelbaar is of indien de herstellingskosten hoger liggen
dan de aankoopprijs van dit goed.
Begindatum van de waarborg:
Voor het doel van deze bijzondere voorwaarden betekent “datum waarop de dekking aanvat” de datum van aankoop of van
levering van het verzekerde goed, aankoop- of leveringsdatum inbegrepen.
Duur van de waarborg:
De waarborg is verworven voor zover de gekwalificeerde diefstal of de accidentele schade zich voordoet binnen de 90 dagen
na de datum waarop de dekking aanvat.
3. DE VERZEKERINGSNEMER
De titularis en houder van de Premiumpluskaart, gedomicilieerd in België of het Groothertogdom Luxemburg in de
hoedanigheid van privépersoon, die uitsluitend optreedt in het kader van zijn/haar privéleven en niet in de uitoefening van
zaken of een beroep en die de betrokken aankopen heeft betaald met de Premiumpluskaart.
Kaarthouder is de natuurlijke persoon van wie de naam op de kaart staat.
4. DE VERZEKERDE PERSONEN
De verzekeringnemer (kaarthouder) en zijn/haar partner indien gedomicilieerd op hetzelfde adres, kinderen (jonger dan 25
jaar) al dan niet gedomicilieerd bij de verzekeringnemer.
5. VERZEKERD GOED
Elk roerend goed, dat de verzekerde volledig of gedeeltelijk met de Premiumpluskaart gekocht heeft tijdens de duur van de
waarborg, met uitsluiting van sieraden, bont, levende dieren, planten, bederfelijke eetwaren en dranken, geld, deviezen,
reischeques, reisbiljetten en elke verhandelbare waarde.
Indien het verzekerd goed deel uitmaakt van een geheel en wanneer lijkt dat dit geheel ten gevolge van een schadegeval
onbruikbaar of individueel onvervangbaar is geworden, is de waarborg van toepassing op het volledige geheel.
De minimale aankoopwaarde dient per verzekerd goed 150 EUR te bedragen.
6. VERZEKERDE LIMIET
De maximale tussenkomst bedraagt 1000 EUR per verzekeringsjaar per kaart.
7. TERRITORIALITEIT
De dekking is wereldwijd van toepassing.
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8. UITSLUITINGEN
Zijn van de waarborgen uitgesloten, de schadegevallen die veroorzaakt worden door:
• en opzettelijke of bedrieglijke fout van de verzekerde of van één van zijn verwanten (echtgenoot, echtgenote,
samenwonende partner, verwante in de opgaande lijn of in de neerdalende lijn)
• een normale slijtage of een gebrek dat eigen is aan het goed
• fabricagefouten
• de niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden van het goed die door de fabrikant of de distributeur van dit goed
aanbevolen worden
• diefstal van of vanuit motorvoertuigen
• vervoer van verzekerde goederen
• het wassen of herstellen van kledij of materiaal
• oorlog, oproer, opstand, rebellie, revolutie of terrorisme
• een embargo, inbeslagneming, inbezitneming of vernietiging op bevel van een regering of van een openbare overheid
• de desintegratie van de atoomkern of ioniserende straling.
9. WAT TE DOEN BIJ SCHADEGEVAL?
Bij een schadegeval: op risico van verval van dekking (behoudens in geval van overmacht of toeval), dient u, meteen nadat u
de gekwalificeerde diefstal van een goed of de accidentele schade aan een verzekerd goed vaststelt
• in geval van gekwalificeerde diefstal: klacht indienen bij de politie of de bevoegde instanties binnen een termijn
van 48 uur
• het schadegeval zo snel mogelijk aangeven (datum, plaats, feiten alsook alle relevante feiten voor het bepalen van
de vergoeding) bij AXA Assistance, Louizalaan 166/1 te 1050 Brussel met gebruik van het ‘aanvraagformulier voor
tussenkomst aankoopbescherming’, dat beschikbaar is op de website www.axa.be/premiumplus.
10. VEREISTE STAVINGSTUKKEN
De vergoeding wordt berekend op basis van volgende elementen die u moet overmaken aan AXA Assistance:
• bewijsstuk voor het identificeren van het verzekerde goed, zijn prijs en de aankoopdatum (factuur of kasticket) of
leveringsdatum
• kopie van de rekeningstaat als bewijs van het debiteren van de aankoopprijs van het verzekerde goed door middel van
het gebruik van de Premiumpluskaart
• in geval van gekwalificeerde diefstal: nummer van het proces-verbaal naar aanleiding van de klachtindiening en de
identiteit van de politie of bevoegde instantie, alsook:
• in geval van diefstal met inbraak: elk bewijsstuk van de inbraak, zoals een factuur van de slotenmaker of de
verklaring van de verzekeraar (te specifiëren) naar aanleiding van de aangifte die door de verzekerde gedaan werd bij
zijn verzekeraar alle risico’s woning of auto
• in geval van diefstal met geweldpleging: elk bewijsstuk van de geweldpleging zoals een medisch attest of een
getuigenis (schriftelijke verklaring, gedateerd en ondertekend door de getuige zelf, met vermelding van zijn naam en
voornaam, adres en beroep, vergezeld van een fotokopie van zijn identiteitskaart)
• in geval van accidentele schade: het origineel van het bestek van de herstelling of van de factuur van de herstelling
van het verzekerde goed, of verklaring van de verkoper of hersteller met precisering van de aard van de schade en
bevestiging dat het verzekerde goed onherstelbaar is.
11. EXPERTISE/BETALING VAN DE VERGOEDING
AXA Assistance kan een expert of een onderzoeker aanstellen om de omstandigheden van het schadegeval te beoordelen en
de schadevergoeding te bepalen. Iedere vergoeding wordt door AXA Assistance gestort op de bankrekening zoals aangegeven
in het schadeformulier binnen de 30 werkdagen volgend op de ontvangst van alle bewijsstukken die werden overgemaakt aan
AXA Assistance en in voorkomend geval, na ontvangst van het rapport van de expert of onderzoeker.
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