
UW WONING BETER BESCHERMEN TEGEN DIEFSTAL?
HEEL EENVOUDIG: MET EEN PACK DIEFSTAL PLUS
U hebt uw huis ingericht volgens uw smaak. Vele zaken hebben voor u een unieke, vaak persoonlijke waarde die 
- net als uw woning - ook een uitstekende bescherming verdienen. 

Maar het is bijzonder moeilijk om zich hier volledig tegen te beveiligen: inbraken vinden zowel overdag als ‘s 
nachts plaats. 

Met het Pack Diefstal Plus kunt u, aanvullend op de optionele waarborg “Diefstal en vandalisme van de 
inhoud”, uw bezittingen nog beter verzekeren.  

PACK DIEFSTAL+

Stelt u zich voor... U staat stil aan het rode licht en plots slaat iemand de achterruit van uw wagen 
stuk. De dief gaat aan de haal met uw handtas met daarin uw nieuwe smartphone. Of terwijl uw zoon op de 
universiteit zit wordt er ingebroken in zijn studentenkamer en al zijn persoonlijke bezittingen (laptop, tablet, 
printer…) worden gestolen. In deze en andere situaties kunt u rekenen op het Pack Diefstal Plus.

BETERE BESCHERMING VOOR UW INBOEDEL   
Uiteraard vervangt een vergoeding niet de emotionele waarde, maar met een Pack Diefstal Plus hoeft u zich alvast geen 

Dankzij het Pack Diefstal Plus wordt in verschillende gevallen de vergoedingslimiet bij diefstal verdubbeld.  
Denk maar aan de waarde van uw juwelen, van uw home cinema, van uw designmeubelen in de woonkamer of van het 
geld dat u thuis bewaart… 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de maximale vergoedingen waarop u recht hebt als u een  
Pack Diefstal Plus afsluit.

Vergoedingslimiet dankzij 
het Pack Diefstal Plus

Vergoedingslimiet voorzien in 
de optionele waarborg 

“Diefstal en vandalisme van de inhoud”

Diefstal van juwelen
15% van het verzekerde kapitaal voor de 

inhoud met een limiet van € 15.000
15% van het verzekerde kapitaal voor de 

inhoud met een limiet van € 7.500

Diefstal van geld € 2.000 € 1.000

Diefstal van andere 
goederen

€ 15.000 (per voorwerp) € 7.500 (per voorwerp)

  VIVIUM Woning 



OOK BUITEN UW WONING
Met een Pack Diefstal Plus krijgt u er nog enkele nieuwe waarborgen bij. Vivium beseft goed dat uw inboedel constant 
evolueert, net als uw gezinssituatie. Daarom komt het Pack Diefstal Plus ook tussen: 

• bij diefstal met inbraak in het studentenverblijf van uw kinderen, en dit tot 5.000 euro;

• wanneer u of een van uw gezinsleden het slachtoffer wordt van een diefstal tijdens het autorijden, en dit tot
5.000 euro;

• bij een tijdelijke verplaatsing van uw inboedel, en dit tot 8.000 euro;

• voor de inboedel in bijgebouwen die niet in verbinding staan met uw woning, tot 5.000 euro.

EN WANNEER U ZELF WORDT BESTOLEN
Hebt u al eens gedacht aan de “waarde” die u op zak hebt? Smartphone, juwelen, geld, laptop…  
Het Pack Diefstal Plus komt tussen tot een bedrag van 5.000 euro wanneer u of iemand van uw gezin met geweld of 
onder bedreiging wordt bestolen.

Vergeet bij diefstal niet:

• Klacht neer te leggen bij de politie;

• De schade van deze diefstal aan te geven bij uw makelaar;

• Het nodige te doen om gestolen bankkaarten, creditcards… te blokkeren.

Dringend bijstand nodig? Dan kunt u rekenen op de VIVIUM Bijstand, 24u/24 op 02 406 30 00! 

Maatschappelijke Zete     l
Koningsstraat 151 - 1210 Brussel

TEL +32 (0)2 406 35 11

Vivium is een merk van P&V Verzekeringen CVBA

Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058

BTW BE 0402 236 531 - RPR Brusselwww.vivium.be

Zetel Antwerpen
Desguinlei 92 - 2018 Antwerpen

TEL +32 (0)3 244 66 88 V.
U

.:
 P

&
V

 V
er

ze
ke

ri
n

ge
n

 C
V

B
A
 -

 K
on

in
gs

st
ra

at
 1

5
1

, 
1

2
1

0
 B

ru
ss

el
 -

 8
.7

5
6

N
 -

 0
3

.2
0

1
7

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
De verzekering VIVIUM Woning bevat uitsluitingen en beperkingen. Zo worden de diefstallen 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.

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.

Het contract wordt afgesloten voor een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

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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