Huis en Kunst
by Hiscox

Hiscox Europe Underwriting Limited
Arent Janszoon Ernststraat 595B
Postbus 87033
1080 JA Amsterdam
T 00 31 (0)20 517 0700
E hiscox.underwriting@hiscox.nl
www.hiscox.nl

Disclaimer: Aan dit overzicht en schadevoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.
De exacte dekking is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden, clausules en condities van de specifieke polis.

Wat waarde heeft voor u,
heeft waarde voor ons.
Sinds 1901 is Hiscox toonaangevend in het topsegment
van verzekeringen. Wij verzekeren wereldwijd koningshuizen
en vooraanstaande families met hun bijzondere woningen,
luxe inboedels en verzamelingen.
Met Huis en Kunst by Hiscox biedt Hiscox deze alomvattende
verzekering passend voor de vermogende particulier.
Huis en Kunst by Hiscox is een exclusieve maatwerkdekking voor
dierbare en soms zelfs onvervangbare zaken, van financiële
en emotionele waarde.

Een verzamelaar verloor door diefstal een zeldzaam, waardevol boek
uit 1870. Schadevergoeding was zinloos. Hiscox zocht daarom een
ander exemplaar van hetzelfde boek. Hetzelfde jaar, van dezelfde
druk.
Een lange zoektocht. Maar we vonden een exemplaar dat zelfs in
betere conditie was dan het gestolen boek. Het prijkt nu in de kast
van onze cliënt.

Een dekking die zit als gegoten

Uw bezittingen zijn uniek. Daarom denkt Hiscox niet in hokjes.
Wij weten wat in uw situatie nodig is, dankzij onze jarenlange ervaring
in het high net worth-segment. Hierdoor zijn uw bezittingen optimaal
verzekerd. Uw kostbare inboedel, uw kunstwerken, sieraden, zelfs
waardevolle kleding. Uw woonsituatie is immers zeer persoonlijk.
Daarom is onze dekking het ook.

Tot in de puntjes verzekerd

Dient u een claim in? Dan behandelen wij die excellent. Als private
insurer begrijpen wij bovendien dat u met geld alleen niet bent geholpen.
Daarom helpen wij de klok terug te draaien naar het moment vóór de
inbraak, de waterschade of de diefstal. Met een comfortabele service die
aanzienlijk verder gaat dan andere verzekeraars: wij lossen problemen
voor u op. Na een schade hebt u immers al genoeg aan uw hoofd. Het
maakt Huis en Kunst by Hiscox tot een alomvattende verzekering voor
uw gezin, uw thuis en uw persoonlijke bezit.

Huis en Kunst by Hiscox highlights
üü ‘All risks’ zonder onderverzekeringsregels. Huis en Kunst by Hiscox
dekt vrijwel elke schade aan uw woning en bezittingen.
üü Hiscox vergoedt tot 3 jaar vervangende woonruimte na een schade,
in kwaliteit vergelijkbaar met uw eigen huis.
üü Uw inboedel is overal ter wereld gedekt, altijd op basis van
nieuwwaarde. Ook uw reisbagage.
üü Vrijwel elk risico van kunstbezit is gedekt, ook tijdens transport.
Wereldwijd.
üü Bij deelschade kunt u een kunstwerk toch total loss laten verklaren.
üü Er geldt een uitgebreide paren- en stellenbepaling. Bijvoorbeeld als één
van twee waardevolle kandelaren sneuvelt.
üü Dekking op basis van nieuwwaarde, ook voor uw kleding.

Wat als het mailtje
niet van de
pakketdienst is?
De snelle groei van cybercriminaliteit

Of het nu gaat om een phishing-mailtje, een gehackt privébestand
of gijzelsoftware, cybercriminaliteit is een alomtegenwoordig risico.
Met een breed scala aan mogelijke gevolgen. Cyberafpersing, verlies
van geld op rekening, identiteitsfraude, inbraak. En dit risico groeit
met de dag. U en uw gezinsleden zijn immers permanent online, uw
huis bevat steeds meer apparaten die met internet zijn verbonden.
Apparatuur, die vaak verrassend eenvoudig te hacken is. Het
creëert een hele nieuwe categorie van mogelijke inbreuken op uw
persoonlijke leven.

Family Protection en Cyber

Huis en Kunst by Hiscox biedt u een optionele aanvullende
gezinsdekking voor bijzondere risico’s: Family Protection en Cyber.
Het is een dekking tegen de gevolgen van cybercriminaliteit zoals
cyberafpersing, E-reputatieschade, verlies van geld op rekening,
identiteitsfraude en inbreuk op uw privacy. Eveneens dekt deze
module invaliditeit en overlijden als gevolg van geweld en crisis
response bij ontvoering. Krijgt u te maken met een verzekerd geval?
Dan krijgt u specialistische hulp van onze partners. Direct en uiterst
effectief.

De pakketbezorger mailde dat ik niet thuis was. Ik kon het pakketje
tracen en klikte op de link. De computer blokkeerde meteen met de
eis om losgeld over te maken ...

Family Protection en Cyber highlights:
üü U profiteert van de jarenlange internationale ervaring van Hiscox in
het verzekeren van cyberrisico’s en ontvoeringen.
üü Dekking tegen de gevolgen van cyberafpersing, (e-)reputatieschade,
verlies van geld op rekening, identiteitsfraude en inbreuk op uw
privacy.
üü Inclusief ongevallen- en invaliditeitsdekking naar aanleiding van
ontvoering en geweld.
üü De onafhankelijke risk consultancy group Control Risks adviseert bij
ontvoering, identiteitsfraude en geweld.
üü U krijgt toegang tot de 24/7 premium support van ESET, specialist
in antivirusoplossingen en cybersecurity met meer dan 100 miljoen
gebruikers.

