Assurapp Brandverzekering

De Assurapp Brandverzekering van Korfine is op maat van de huurder
ontworpen en laat toe zich optimaal te verzekeren. Met deze polis
ben je als huurder beschermd tegen de meest uiteenlopende
gevaren zodat je het pand steeds aan de eigenaar kan overdragen
in de staat waarin je het als huurder ontvangen hebt. Met Assurapp
kies je voor één van de beste brandverzekeringspolissen op de
markt, met een zeer voordelige premie.

Een uiterst volledige polis

De Assurapp Brandverzekering omvat verschillende waarborgen
zoals brand, diefstal, waterschade, stormschade, ... Voor al deze
aansprakelijkheden biedt Assurapp de juiste oplossing. Loop geen
risico en kies voor een integrale polis die je verzekert tot de laatste
euro. En dit zowel voor de verzekerde woning of appartement als
voor de inboedel. Zo kan je met een gerust gevoel de woning
betrekken.
Assurapp is een heel uitgebreide polis aan een scherp tarief.
Bereken nu je premie op www.korfine.be.

Meer info ?

Lees meer over Assurapp op www.korfine.be en maak kennis met
de unieke voordelen van Assurapp t.o.v. andere polissen op de
markt. Je kan er ook de algemene voorwaarden raadplegen.
Assurapp Huurder is een product van KORFINE NV, Verzekeringsmakelaar
toegelaten onder het inschrijvingsnummer 108903A, in samenwerking
met 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 verzekerd risico.
Het contract wordt afgesloten voor een jaar en wordt stilzwijgend
verlengd.
Dit document is puur informatief. Het engageert Korfine NV en Vivium
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 of via deze link.
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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