Segmentatiecriteria Brandverzekering
ACCEPTATIE
Hoe bepaalt Optimco NV of u een polis Brandverzekering kan afsluiten ?


Schadeverleden en verzekeringsverleden
Indien er reeds een schadegeval is gebeurd of uw vorige polis door de verzekeraar werd opgezegd (bv.
wegens het niet betalen van de premie), kan dit leiden tot niet-acceptatie of het accepteren onder
verstrengde voorwaarden.



Het type gebouw
Wij richten ons uitsluitend op woningen, kantoren en gebouwen voor vrije beroepen. (behalve apotheek)



Wij verzekeren enkel risico’s waarvan het verzekerd kapitaal maximaal € 941.481,00 (ABEX 744) bedraagt.
Deze waarde varieert in functie van de ABEX-index. Deze index geeft de evolutie weer van de kostprijs van
de bouw van woningen. Op 01/11/2014 bedraagt de index 744.



Omwille van organisatorische en strategische redenen commercialiseert Optimco NV haar producten enkel
in Vlaanderen.

Waarborg diefstal


Beveiliging van het te verzekeren gebouw
Bent u niet eerder verzekerd geweest voor de waarborg diefstal, dan vragen wij dat alle toegangsdeuren
zijn voorzien van veiligheids- of cilindersloten.



Het bedrag van het kapitaal inhoud en de aanwezigheid van waarden en juwelen dienen individueel te
worden beoordeeld.



De waarborg diefstal kan enkel worden afgesloten als aanvulling op de basiswaarborgen en niet apart.

Waarborg rechtsbijstand


De waarborg rechtsbijstand kan enkel worden afgesloten als aanvulling op de basiswaarborgen en niet
apart.

Segmentatiecriteria Brandverzekering – 01/11/2014
Optimco NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 2393

TARIFERING
Hoe bepaalt Optimco NV uw premie ?


Schadeverleden
Hoe langer het te verzekeren risico schadevrij is, hoe voordeliger uw premie wordt.



Hoedanigheid
Als eigenaar verzekert u het gebouw in nieuwwaarde.
Als huurder verzekert u uw aansprakelijkheid tegenover de eigenaar. U dient immers het pand aan de
eigenaar terug te bezorgen in dezelfde staat als het zich bevond op het moment dat u het pand ontvangen
hebt.



Het te verzekeren kapitaal gebouw / huurgevaar + inhoud.



Uit welke materialen is het te verzekeren risico opgetrokken ?
De aanwezigheid van brandbare materialen in de buitenmuren en / of een dak in riet of stro, verhogen de
kans op brandschade.



Mogelijkheid tot afkoop van de vrijstelling
De vrijstelling is het bedrag dat u zelf dient te betalen ingeval er zich een schadegeval voordoet.
U kan de vrijstelling afkopen mits het betalen van een bijpremie waardoor u € 0,00 dient te betalen bij een
schadegeval.



Afstand van verhaal
In de hoedanigheid van verhuurder kan u opteren dat wij de uitgekeerde schadevergoeding niet verhalen
op uw huurder. Hiervoor dient u een bijpremie te betalen.

Waarborg diefstal


De gekozen formule diefstal (50% of 100%)
U kan uw inhoud verzekeren tot beloop van 50% of 100% van het verzekerde bedrag inhoud.



Uitsluiten van juwelen en waarden
Indien u instemt met het niet verzekeren van juwelen, waarden, munt- of postzegelverzamelingen,
zilverwerk en pelsen, krijgt u een fikse korting op uw premie diefstal.



De aanwezigheid van een alarminstallatie met INCERT-goedkeuring en / of een door BOSEC goedgekeurde
inbraakwerende deur (enkel voor appartementen) kan leiden tot een vermindering op uw premie diefstal.



Belending van de woning
Een rijwoning en een halfopen bebouwing genieten van een voordeliger tarief diefstal dan een
alleenstaande woning.
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