VIVIUM Woning

PACK TUIN

Uw tuin maakt deel uit van uw woning. U spendeert er heel wat tijd en geld aan en beleeft er mooie momenten
met uw gezin en uw vrienden. Uw tuin verdient dan ook evenveel bescherming als uw huis. Daarom stelt Vivium u
het Pack Tuin voor, een verzekeringsoplossing speciaal voor uw lievelingsplek.
Dankzij dit pack breidt u de waarborgen van uw verzekering VIVIUM Woning uit naar uw tuin en zijn inhoud. U
kunt rekenen op uitgebreide dekkingen aangepast aan de risico’s waaraan uw tuin wordt blootgesteld.

EEN PACK OM UW TUIN WEER TE DOEN STRALEN
Stel, een storm of een hagelbui of een auto die uit de bocht vliegt richt een ware ravage aan in uw tuin. U kunt dan
aanspraak maken op een vergoeding tot 15.000 euro om alles terug mooi te maken met jonge planten van dezelfde soort.
Ook de transport- en opruimingskosten worden terugbetaald.
En wat bij een natuurramp?
Dan is zelfs de schade aan uw terras, binnenplein en privétoegang gedekt.
Uit ondervinding weten we dat ook waterschade zware gevolgen kan hebben voor uw tuin. Vivium vergoedt ook de
kosten om de leiding te herstellen die de ellende heeft veroorzaakt.

INCLUSIEF UW INBOEDEL
Het Pack Tuin dekt veel meer dan uw barbecue en tuinmeubels. U bent verzekerd tegen schade door storm of hagel aan
alle voorwerpen van uw inboedel die zich buiten bevinden. En dit tot 5.000 euro.

BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE SPECIFICITEIT VAN UW BUITENRUIMTE
Ook schade door storm of hagel aan zonneschermen, stoffen luifels en windschermen is gedekt tot 5.000 euro.
Het Pack Tuin dekt bovendien de schade aan uw terras, zwembad en zelfs tennisveld bij een overstroming of
grondverzakking.

Wat moet u doen bij schade? Contacteer Korfine. Wij zijn uw eerste aanspreekpunt en begeleiden
u stapsgewijs naar een snelle schadevergoeding. Dringend bijstand nodig? Dan kunt u ook rekenen op de
VIVIUM Bijstand, 24u/24 op 02 406 30 00!
WILT U MEER INFORMATIE?
Contacteer Korfine. Wij kunnen uw persoonlijke situatie en wensen in kaart brengen en beter inschatten welke
verzekeringsoplossing het beste bij u past.

VIVIUM WONING: UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Dit document is puur informatief. Het engageert Vivium en Korfine NV op geen enkele manier. Gelieve de Algemene Voorwaarden van VIVIUM Woning door te
nemen voor u een contract tekent. U vindt deze op www.vivium.be.
Als u niet tevreden bent, kunt u Korfine contacteren of de Dienst Vivium Klachtenmanagement. Dat kan per post naar Vivium Klachtenmanagement, Koningsstraat
151, 1210 Brussel. Per e-mail naar klacht@vivium.be of telefonisch op 02 250 90 60.
Elke klacht met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan Korfine NV, Nijverheidskaai 3/0021 te 8500 Kortrijk, tel 056 21 61 82, fax 056
35 76 99, of per e-mail klacht@korfine.be. Daarnaast kunnen klachten steeds gericht worden aan de VZW Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüssquare
35, 1000 Brussel, tel 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.
Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de onderschrijver(s) om een gerechtelijke
procedure aan te spannen.
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Het contract wordt afgesloten voor een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

V.U.: P&V Verzekeringen

VIVIUM Woning is een product ontwikkeld door Vivium, een merk van P&V Verzekeringen CVBA. Het is onderworpen aan het Belgisch recht, en bevat
uitzonderingen, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het verzekerde risico.
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De verzekering VIVIUM Woning bevat uitsluitingen en beperkingen. Zo worden de feiten gepleegd door of met
medeplichtigheid van een verzekerde niet gedekt. Voor een compleet en gedetailleerd overzicht, gelieve onze Algemene
Voorwaarden te raadplegen. Deze zijn beschikbaar bij Korfine of op www.vivium.be.

