Infofiche klant
Pack Woning+

IDEAL WONING

Uw woning nog beter beschermen?
Heel eenvoudig: met het Pack Woning+
Uw woning is uniek. U hebt ze zorgvuldig uitgekozen en naar uw smaak ingericht. Daarom heeft P&V het
Pack Woning+ gecreëerd, de ideale aanvulling op uw verzekering Ideal Woning.

Met dit pack verhoogt u de vergoedingslimieten van heel wat waarborgen van uw verzekering
Ideal Woning en geniet u van extra dekkingen. Kortom: meer bescherming en minder zorgen!

Verhoog verschillende vergoedingslimieten
• Het verzekerde bedrag voor waarden (edelstenen, geld, parels…) die u thuis bewaart, stijgt van 		
1.000 naar 2.000 euro.
• Een stookolielek? Uw vergoeding voor de eventuele sanering van de bodem gaat van 6.000 naar 		
10.000 euro. Heeft uw tank een Optitank-label, dan verhogen we dit bedrag tot 18.000 euro. En 		
ook de weggevloeide stookolie wordt volledig terugbetaald.
• Bij verlies van water door een gebarsten leiding schrappen we de limiet van 500 euro voor de 		
vergoeding van het weggevloeide water.
• Er wordt geen slijtage toegepast op uw elektrische of elektronische apparaten (voor privégebruik) 		
als ze minder dan tien jaar oud zijn. Tot dan recupereert u altijd 100% van hun nieuwwaarde.

En geniet van extra dekkingen
• Bij glasbraak zijn uw televisietoestellen, computerschermen en alle andere multimediaschermen 		
van meer dan 11 inch gedekt. Ook uw sanitaire uitrusting en ramen uit kunstglas (deze tot 5.000 		
euro) zijn verzekerd.
• Is uw huis uitgerust met een carport, dan verzekeren we deze tegen storm.
• Overstromen, overlopen of opstuwen van publieke riolen, het komt vaker voor. De inboedel die u 		
opslaat in uw kelder is verzekerd, zelfs wat op de grond staat.
• U bouwt, verbouwt of renoveert (een deel van) uw woning zonder dat u er kunt blijven wonen?
Het Pack Woning+ verzekert alle schade aan de woning ten gevolge van een natuurramp.
• De inhoud van uw diepvriezer is verzekerd, zelfs bij onvoorziene stroomonderbreking door uw 		
energieleverancier.

Wat moet u doen bij schade?
Contacteer uw adviseur. Hij is uw eerste aanspreekpunt en begeleidt u stapsgewijs naar een snelle
schadevergoeding.
Dringend bijstand nodig? Dan kunt u rekenen op de P&V Bijstand Woning (24u/24): 02 229 00 11.
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Dit document bevat publicitaire informatie. Wilt u meer informatie?
Contacteer uw adviseur. Hij kan uw persoonlijke situatie en wensen in kaart brengen en het best inschatten
welke verzekeringsoplossing bij u past.

