Verzekering ‘Digital Protect’ : beschrijving van de
verzekeringsbehoeften
Beschrijving ‘Digital Protect’
De verzekering ‘Digital Protect’ is een verzekering die beantwoordt aan de behoefte tot dekking van de mobiele
toestellen (zoals bijv. uw gsm, smartphone, tablet, laptop, digitaal fototoestel, draagbare GPS) :
•
van maximaal 5j oud;
•
van het hele gezin (uzelf, uw samenwonende partner en de kinderen ten uwe laste);
tegen het risico van :
•
materiële schade buiten uw wil om;
•
diefstal met agressie of braak buiten uw woning (uw hoofdverblijf, uw buitenverblijf of uw tijdelijke
huurwoning);
•
frauduleuze telefonische communicatie met uw mobiele telefoon na dergelijke diefstal.

Verzekeringsbehoefte
Uw draagbare mobiele toestellen zijn door hun aard (gemakkelijk verplaatsbaar) en hun gebruik onderhevig aan een
aantal risico’s.
Elk gezin heeft tal van mobiele apparaten die vaak ook buitenshuis meegenomen worden. En buitenshuis zijn ze
allerminst veilig. De toestellen zelf zijn weliswaar gemakkelijk vervangbaar, maar vertegenwoordigen vaak een
belangrijke investering, zodat verlies of schade, ook een financiële aderlating kunnen betekenen.
Hebben u en uw gezin meerdere mobiele toestellen, die u tegen de risico’s van diefstal met braak of agressie buiten
uw woning of tegen accidentele materiële schade (buiten uw toedoen om) wenst te verzekeren, dan is een
verzekering die alle (verzekerbare) mobiele apparaten van het gezin tegen deze risico’s verzekert geschikt.
Indien u zich wenst te verzekeren tegen deze risico’s dan is deze verzekering geschikt.
Door ondertekening van de toetredingsvoorwaarden verklaart de toetreder:
•
dat de inhoud van het voorgestelde verzekeringsproduct beantwoordt aan zijn behoeften en
verlangens;
•
voldoende geïnformeerd te zijn over de draagwijdte en de beperkingen van dit product;
•
deze verzekering te onderschrijven uit vrije wil en zonder enige verplichting.
Wij vestigen uw aandacht er op dat een toetreding slechts mogelijk is voor zover de toetreder beantwoordt aan de
toetredingsvoorwaarden.
Exemplaar bestemd voor de klant.
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