Genihome «Inhoud alleen»
Genihome «Inhoud alleen» waakt over «uw woning» ...
U bent eigenaar of huurder en wenst enkel de inhoud van uw woning te beschermen ? Genihome Inhoud alleen beantwoordt aan uw behoefte !
De voordelen van Genihome «Inhoud alleen»
1. De eenvoud en transparantie van de «Alles in één»-formule
Uw inboedel wordt verzekerd op basis van het aantal vertrekken en het duurste voorwerp van uw inhoud. U hebt de keuze tussen 4 waarborglimieten per duurste voorwerp (3.477,97 e, 6.955,94 e, 11.593,21 e ou 17.389,83 e). Deze bedragen zijn geïndexeerd (ABEX 684).
Bij schade bent u verzekerd zonder beperking van som, tenzij de gekozen limiet voor het duurste voorwerp.

2. Meer dan zomaar een brandverzekering
Wanneer u een opsomming maakt van al uw bezittingen blijkt de waarde van uw roerende goederen vaak groter te zijn dan u denkt. Denk maar aan
uw meubelen, decoratie, DVD-recorder, hifi-installatie, kledij, ...
De dekking van Genihome «Inhoud alleen» gaat verder. Enkele voorbeelden :
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Uw oven, vitro-keramische kookplaat, droogkast, flatscreen, laptop, ... heeft schade door bijvoorbeeld een blikseminslag : wij voorzien de
herstelling of vergoeden in nieuwwaarde,
De bankbiljetten, saldo van Protonkaarten, aandelen, alsook uw edelstenen verdwijnen door een brand of waterschade,
Antieke meubelen, schilderijen, juwelen, zilverwerk, uw waardevolle bontjas zijn aangetast,
De aanpassingen (bv. gordijnen) die u heeft aangebracht aan het gehuurde goed,
Uw trouwe viervoeter (hond, kat, ...) is ook beschermd,
Uw terrasmeubelen (tafels, stoelen, bijzettafels en banken).

3. Uw extra troef : 2 credits
Uw inhoud is in de loop van het contract uitgebreid ? U deed een luxe aankoop voor uw interieur maar liet nog geen aanpassing doen aan uw
brandpolis ? Geen nood, met uitzondering van een schadegeval dat valt onder de waarborg diefstal, heeft u recht op twee «credits». Met deze kan
u de vergoedingsgrens verdubbelen voor een door u aan te duiden beschadigd of vernield voorwerp van de inhoud. Het concept bezorgt u hierdoor
geen kopzorgen.

4. Diefstal : een noodzakelijke bijkomende waarborg
Bovenop de zeer ruime basiswaarborgen, kan u opteren voor enkele keuzewaarborgen. Zo geniet u van een unieke bescherming op maat. Zo kan
u kiezen voor de extra waarborg diefstal om uw bezittingen te beschermen tegen diefstal of vandalisme.

5. Waarom kiezen voor Genihome «Inhoud Alleen» ?
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Het beste aanbod toegespitst op huurders en mede-eigenaars,
De eenvoud en transparantie van de «Alles in één-formule»,
Optimale bescherming voor uw persoonlijke goederen,
Bij schadegeval inhoud recht op 2 credits,
Uw makelaar staat garant voor een correcte en snelle schaderegeling.
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