VIVIUM Woning

PACK WONING+

UW WONING BETER BESCHERMEN?
HEEL EENVOUDIG: MET EEN PACK WONING PLUS.
Uw woning is uniek. U hebt deze zorgvuldig uitgekozen en naar uw smaak ingericht. Uw huis is uw thuis en past bij
u. Daarom heeft Vivium het Pack Woning Plus gecreëerd, de ideale aanvulling op uw contract VIVIUM Woning.
Met dit pack geniet u van bijkomende dekkingen en verhoogt u tevens de vergoedingslimieten van uw huidige
waarborgen. Kortom: meer bescherming voor minder zorgen!

Stelt u zich even voor…

Door hevige regenbuien lopen de riolen over. Het water stroomt in uw kelder
en vernielt de inhoud van alle kisten die op de grond staan. Of een storm blaast uw carport weg. Deze incidenten
komen steeds vaker voor en worden via het Pack Woning Plus ook gedekt.

VERHOOG VERSCHILLENDE VERGOEDINGSLIMIETEN
• Het verzekerde bedrag voor waarden (edelstenen, geld, parels…) die u thuis bewaart, stijgt van 1.000
naar 2.000 euro.
• Een stookolielek? Uw vergoeding voor de eventuele sanering van de bodem gaat van 6.000 naar 10.000 euro.
Heeft uw tank een Optitank-label, dan verhogen we dit bedrag naar 18.000 euro. En de vergoeding voor de
weggevloeide stookolie? Ook die wordt volledig betaald dankzij het Pack Woning Plus.
• Bij verlies van water door een gebarsten leiding is er geen limiet van 500 euro voor de vergoeding van het
weggevloeide water.
• Er wordt geen slijtage toegepast op uw elektrische of elektronische apparaten (voor privégebruik) als ze minder dan
10 jaar oud zijn. Zo recupereert u altijd 100% van hun nieuwwaarde (min de vrijstelling).

EN GENIET VAN EXTRA DEKKINGEN
• Bij glasbraak zijn uw televisietoestellen, computerschermen en alle andere multimediaschermen van meer dan
11 inch gedekt. Ook uw sanitaire uitrusting en ramen uit kunstglas (tot 5.000 euro) zijn verzekerd.
• Is uw huis uitgerust met een carport, dan verzekeren we deze tegen storm.
• Overstromen, overlopen of opstuwen van publieke riolen, het komt steeds vaker voor. De inboedel die u opslaat in uw
kelder is verzekerd, zelfs wat op de grond staat.
• U bouwt, verbouwt of renoveert (een deel van) uw woning zonder dat u er kunt blijven wonen? Het Pack Woning Plus
verzekert alle schade aan de woning ten gevolge van een natuurramp.
• De inhoud van uw diepvriezer is verzekerd, zelfs bij onvoorziene stroomonderbreking door uw energieleverancier.

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: 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
De verzekering VIVIUM Woning bevat uitsluitingen en beperkingen. Zijn bijvoorbeeld niet gedekt:
• De schade aan voorwerpen die in of op een vuurhaard zijn gevallen, geworpen of gelegd;
• De schade aan ruiten, glasplaten of spiegels die nog niet werden geplaatst of geïnstalleerd.
• De waterschade veroorzaakt door condensatie.

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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Voor een compleet en gedetailleerd overzicht, gelieve onze Algemene Voorwaarden te raadplegen. Deze zijn beschikbaar
bij Korfine of op www.vivium.be.

