Hoe doe ik aangifte?

online op belfius.be/schade
telefonisch op 02 286 70 00
(van maandag tot vrijdag
van 8 tot 17 uur)

>
>

Home Computer

Uw dochter morst een glas water over uw laptop…
Inbrekers nemen uw pc mee en u bent niet verzekerd tegen diefstal…

> Uw Home & Family-verzekering zorgt voor de herstelling van de schade.

Welke schade kan
ik aangeven?

Wat als iemand anders de schade
veroorzaakte?

Materiële schade aan:

Als u ons zijn gegevens bezorgt, dan vorderen we de
schade en uw vrijstelling terug.

>> uw computer
>> het scherm
>> de printer
>> externe harde schijven
Toestellen die mobiele telefonie als hoofdfunctie hebben, zijn uitgesloten.

Wat moet ik doen om een
vergoeding te krijgen?
Bezorg ons een gedetailleerd bestek van
een hersteller. Hou er rekening mee dat in
elk verzekeringscontract een geïndexeerde
vrijstelling van toepassing is (262,58 euro op
01-03-2019). Ligt het bedrag van de herstelling lager, dan betalen we geen vergoeding.
Bovenop de herstelkosten geven we u een
extra vergoeding (onrechtstreekse verliezen) ter compensatie voor alle ongemakken
die dit voorval met zich meebrengt.
Vergeet niet ons het rekeningnummer te
bezorgen waarop we de vergoeding kunnen storten.

De dekking en vergoeding van uw schadegeval worden steeds bepaald op basis van de algemene
voorwaarden van Belfius Home & Family. De hierboven vermelde situaties gelden slechts ter
illustratie van wat de waarborg ‘Home Computer’ inhoudt.
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Moet er een expertise gebeuren?
Mogelijk wel, bv. door de omvang van de schade of doordat er een derde betrokken is (aansprakelijke, huurder,
verhuurder). Dit kan de doorlooptijd van uw dossier
verlengen. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te
beperken.

Goed om te weten…
>> Deze waarborg gaat verder dan de oorzaken die momenteel
verzekerd zijn door uw Belfius Home & Family (brand, diefstal,
waterschade…) en is daardoor in feite een dekking voor alle risico’s.
Met andere woorden: zelfs als de schadeoorzaak niet uitdrukkelijk
gedekt is door een andere waarborg van uw Home & Family, komen
we tussen tot maximaal 1.479,30 euro.
>> De waarborg geldt niet alleen voor schade en diefstal die zich
voordoet in uw woning. Ook schade aan de pc in het studenten- of
vakantieverblijf is verzekerd.
>> Diefstal van uw pc uit uw woning is verzekerd, ook als u de
waarborg Diefstal niet onderschreef.

