Genihome ... waakt over uw thuis
De voordelen van Genihome
Genihome is een van de meest uitgebreide verzekeringen op de markt. Het beschermt u tegen schade door
brand, evenals door stormweer, ontploffing, elektriciteit, blikseminslag, waterschade, glasbreuk, natuurrampen, diefstal, ... Bij schade zorgt uw makelaar voor een efficiënte oplossing voor uw ongemakken. Daarom
biedt Genihome dé beste bescherming aan.
1. Alles is verzekerd behalve ...
Een verzekering waarbij alles wat niet expliciet uitgesloten is, verzekerd is!

2. Basiswaarborgen
Genihome dekt veel meer dan de schade door brand : een boom valt op uw woning, een lekkende radiator die uw mooie parketvloer beschadigt,
tijdens een etentje onder vrienden slaat plots de vlam in het fonduestel, een dronken chauffeur verliest de controle over het stuur en ramt de voorgevel
van uw woning, een natuurramp veroorzaakt schade aan uw woning, uw ruiten worden ondoorzichtig door condensatie, ...

3. Extra troeven
De dekking van Genihome gaat steeds verder. Enkele voorbeelden :
n

«milieubewuste dieven» zijn er met uw zonnepanelen vandoor,

n

schade aan uw voorgevel door graffiti,

n

n
n

n

uw poetsvrouw trekt per ongeluk de stekker uit van uw diepvriestoestel waardoor de inhoud ontdooit : wij voorzien in een terugbetaling welke
ook de oorzaak was,
uw teaken tuinmeubelen, barbecue, ... zijn door een stevige wind bij de buren beland,
uw oven, vitro-keramische kookplaat, droogkast, flatscreen, laptop, ... heeft schade door bijvoorbeeld een blikseminslag: de herstelling of
vergoeding in nieuwwaarde,
al uw ruiten zijn onbeperkt gedekt, zélfs die van uw tuinserres.

4. Genihome Wereldwijd
Genihome biedt u zelfs een zeker en gerust gevoel buiten uw woning : u huurt of gebruikt een garage gelegen op een ander adres dan uw woning, uw kind volgt universitaire studies en verblijft op een studentenkamer waar ook ter wereld, de zaal waar het huwelijksfeest van uw zoon
of dochter doorgaat, ...

5. Domus-Bijstand (24/24, 7/7)
Als slachtoffer van een ramp bieden wij bijstand in samenwerking met Europ Assistance. Wij sturen een vakman (bv. loodgieter) voor herstellingen
of een slotenmaker bij (poging tot) diefstal. Als uw woning onbewoonbaar is, wordt het bewaakt, uw goederen worden beschermd, de opvang
van uw kinderen geregeld, en zelfs de bewaking van uw huisdieren wordt voorzien.
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6. Keuzewaarborgen
Bovenop de zeer ruime basiswaarborgen, kan u opteren voor enkele keuzewaarborgen. Zo geniet u een unieke bescherming op maat.
n

Diefstal : om uw bezittingen te beschermen tegen diefstal en vandalisme,

n

Sanering van de grond : om u te beschermen in geval van schade veroorzaakt door een stookolietank,

n

Package Prestige / Tuin + zwembad : dé oplossing voor de bescherming van uw tuin, de inhoud van de tuin, zwembad, waterpartijen en
sporttereinen,

n

Rechtsbijstand - Woning : om u te beschermen tegen schade veroorzaakt door derden,

n

Bijstand bij thuisongevallen : wij doen voor u het nodige (kinderopvang, huishoudhulp, …) als u gehospitaliseerd of geïmmobiliseerd bent.

7. Waarom kiezen voor Genihome ?
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n

wij bieden u een eenvoudige en duidelijke oplossing voor de bescherming van uw woning met een complete dekking,

n

de keuzewaarborgen kunnen steeds naar wens worden aangepast,

n

indien uw woning nog geen 10 jaar oud is, kan u een extra korting genieten,

n

uw makelaar staat garant voor een correcte en snelle schaderegeling.
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