Digital Protect: precontractuele informatie
Informatie over uw bemiddelaar: BNP Paribas Fortis NV
Dit verzekeringsproduct wordt u aangeboden door BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR
Brussel, BTW BE 0403.199.702, onderneming erkend onder het FSMA nummer 25879A. BNP Paribas Fortis nv handelt
als verbonden verzekeringsagent van Cardif Assurances Risques Divers NV.

Informatie over uw verzekeraar: CARDIF Assurances Risques Divers NV
Digital Protect is een verzekeringsproduct van Cardif Assurances Risques Divers NV. Dit is een vennootschap naar
Frans recht - met zetel Bd Haussmann 1 te Parijs - met toelating voor uitoefening in België via zijn bijkantoor :
Bergensesteenweg 1424 - 1070 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0435025994, erkend in België door de Nationale Bank
van België onder het codenummer 978.

Voornaamste kenmerken van Digital Protect
•

Digital Protect biedt u in een globaal package, een bescherming aan voor bepaalde mobiele apparaten en dat
tegen de risico’s diefstal met agressie, frauduleus gebruik en materiële schade buiten uw toedoen. De waarborg
geldt over de gehele wereld.



Digital Protect is een collectieve verzekering onderschreven door BNP Paribas Fortis NV (verzekeringsnemer) bij
Cardif Assurances Risques Divers NV (verzekeraar).

•

De toetreding tot deze verzekering kan gebeuren door elke klant BNP Paribas Fortis NV die titularis is van een
zichtrekening bij de bank en die zijn voornaamste woonplaats in België heeft.

•

Worden beschouwd als verzekerde, de aangeslotene evenals volgende familieleden:
o
o

•

zijn huwelijkspartner, zijn samenwonende partner
evenals de kinderen ten laste die in zijn gezin leven.

Om van de waarborgen te kunnen genieten moeten de verzekerde personen eigenaar zijn van de verzekerde
mobiele apparaten.

Waarborgen van Digital Protect
Hierna vindt u een samenvatting van de waarborgen.
De juiste draagwijdte van de waarborgen staan beschreven in Algemene Voorwaarden, dewelke u evenzeer terugvindt
op onze website.
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Verzekerde risico’s
Gekwalificeerde
Diefstal

diefstal met geweld en diefstal met braak van het verzekerde toestel door een derde en die
zich buiten het huis van de verzekerde voordeed (hoofdverblijf, buitenverblijf en
tijdelijke huurwoning), onder voorbehoud van de uitsluitingen vermeld in Algemene
Voorwaarden
elke vernieling of gehele of gedeeltelijke beschadiging die de goede werking van het
gewaarborgde toestel verstoort, veroorzaakt door het plotse en onvoorzienbare optreden
van een oorzaak die extern is aan het verzekerde toestel, en onafhankelijk van de wil van
de verzekerde.
Terugbetaling van de frauduleuze communicatie door een derde binnen de 24 uur na de
diefstal en vóór de aanvraag tot opschorting van de lijn.

Materiële
accidentele schade
Frauduleus gebruik

Verzekerde toestellen
Digital Protect biedt een verzekeringsdekking aan voor alle mobiele apparaten die toebehoren aan de verzekerde
personen en dit zonder beperking van het aantal apparaten en zonder voorafgaandelijke identificatie van de
verzekerde apparaten.
Enkel de apparaten hierna opgesomd en aangekocht in nieuwe staat binnen de Europese Unie en van minder dan vijf
jaar oud op de datum van het schadegeval kunnen genieten van de waarborgen.
Laptop
Zaktoestel

mini-laptop, subnotebook, tablet met touchscreen, pen tablet en netbook.
personal digital assistant (PDA), digitale audio-/videowalkman (mp3/mp4), draagbare
spelconsole, draagbaar satellietnavigatietoestel (draagbare GPS-ontvanger), dictafoon,
zakfotoprinter en e-book.

Foto en video

digitale fototoestellen, digitale camcorder, draagbare, videoprojector en draagbare dvdspelerzonder tv-ontvangst.

Mobiele telefoon

mobiele telefoon en smartphone, evenals elk toestel met als voornaamste functie draadloze
telefonische communicatie. Het toestel moet een SIMkaart (Subscriber Identity Module)
hebben waaraan een nummer voor mobiele telefoniediensten werd toegekend.

Wat ingeval van schade?
Ingeval van een gewaarborgd schadegeval zal het verzekerde toestel worden omgeruild voor een vervangtoestel.
Ingeval van onenigheid over deze omruiling en op verzoek van de verzekerde, zal hem een schadevergoeding worden
uitgekeerd binnen de beperking van de vervangingswaarde en het waarborgplafond.

Vervangtoestel

Vervangingswaarde
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Nieuw toestel van hetzelfde model als het beschadigde toestel of als dat toestel niet meer
wordt verkocht of beschikbaar is, een gelijkwaardig nieuw toestel, d.w.z. een toestel dat ten
minste over dezelfde belangrijke technische kenmerken beschikt, met uitzondering van het
merk, het gewicht, de grootte, de kleur en het design. In elk geval zal de vergoeding niet
meer bedragen dan de vervangwaarde van het verzekerde toestel.

De volledige aankoopwaarde taks inbegrepen (zonder promotionele kortingen) in België van
het verzekerde toestel op de datum van het schadegeval of als dat toestel niet meer wordt
verkocht of beschikbaar is, de volledige aankoopwaarde in België van een toestel met
gelijkwaardige technische kenmerken als die van het verzekerde toestel op de dag van het
schadegeval. De vervangingswaarde kan niet meer bedragen dan de totale aankoopwaarde
van het verzekerde toestel op de datum van aankoop.
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Geldigheid

De karakteristieken, de voorwaarden en andere modaliteiten van deze verzekering kunnen aangepast worden op elk
moment. Zij zijn bijgevolg enkel geldig en van toepassing vanaf de datum vanaf dewelke zij ter beschikking worden
gesteld.

Duur

De waarborgen zijn verworven op de dag van aansluiting, onder voorbehoud van de betaling van de premie en voor
een duur van één jaar.
Elk jaar, worden de waarborgen stilzwijgend verlengd voor een duur van een jaar, en dit aan de voorwaarden en
tarieven die op deze datum van toepassing zijn.

Premie

De jaarlijkse premie is 114 EUR (de taks van 9.25% is inbegrepen). De premie is gefractioneerd zonder kosten in twaalf
mensualiteiten van 9.5€. De premie wordt betaald via domiciliëring.
De administratie- en kapitaalkosten van de verzekeraar bedragen 6,5% van de ontvangen premie (excl. taksen).

Recht van herroeping – Recht van opzegging

Bij de aanvang van het contract kunnen zowel de verzekerde als de verzekeraar het contract binnen een termijn van
veertien (14) dagen volgend op de datum van aansluiting annuleren en dat zonder boete en zonder vermelding van
reden en dit via aangetekende of gewone brief of via telefoon. De opzegging door de verzekerde treedt onmiddellijk
in werking op het ogenblik van de kennisgeving. De opzegging door de verzekeraar treedt in werking acht dagen na de
kennisgeving.
Contracten die reeds in voege zijn kunnen evenzeer opgezegd worden conform de bepalingen in de Algemene
Voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het onderhavige contract wordt geregeld door de Belgische wetgeving en in het bijzonder de wet op de
landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en alle uitbreidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten
ervan.
Elk geschil hierover zal onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken vallen.
Elke mededeling in het kader en/of krachtens het contract wordt in de taal gedaan die bij de opening van de relatie
werd geregistreerd.

Verhaal

Onverminderd het verhaal in rechte kunt u eventuele klachten schriftelijk bezorgen aan :
Het bijkantoor van CARDIF Assurances Risques Divers NV
Bergensesteenweg 1424
1070 Brussel
klachtenbeheer@cardif.be
Tél. : : +32 2 528 00 03
(www.bnpparibascardif.be)
Indien de door de verzekeraar voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan
Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Tél. : +32 2 547 58 71
Fax : +32 2 547 59 75
www.ombudsman.as
E-mail: info@ombudsman.as
Het indienen van een klacht vermindert niet de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure op te starten.
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