« PROTECT » Verzekering
informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Cowen Insurance Company Limited LLC . Verzekeringsonderneming
Product: Protect
Cowen Insurance Company Limited is een verzekeraar die is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Malta onder het nummer C 55905.
Maatschappelijke zetel: 380, Level 2, Canon Road, Santa Venera, SVR 9033, Malta. Cowen Insurance Company Limited is een erkende verzekeringsonderneming die
onder het toezicht staat van het “Malta Financial Services Authority” (Triq l-Imdina, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1010, Tel : (+356) 2144 1155,
https://www.mfsa.mt/).

U vindt alle informatie over de verzekering in de algemene voorwaarden van de polis en uw Aansluitingsformulier. In
deze documenten vindt u ook de omvang van uw dekking en de dekkingslimieten.

Welk soort verzekering is dit?
Deze optionele collectieve verzekering dekt de herstelling of vervanging van een goed in geval van schade aan of
diefstal van het goed.
Wat is verzekerd?
DE DEKKINGEN VAN HET CONTRACT:

✓

Dekking schade en oxidatie:
Herstelling of vervanging van het verzekerd toestel
en accessoires in het geval van schade of oxidatie

✓

Dekking diefstal:
Vervanging van het verzekerd toestel en verzekerde
accessoires in het geval van:
Diefstal met geweld
Diefstal met inbraak

DE MAXIMALE DEKKING PER SCHADEGEVAL, TOT
EEN MAXIMUM VAN TWEE SCHADEGEVALLEN
PER AANSLUITINGSJAAR:
•

Voor de dekkingen schade, oxidatie of
diefstal: de vervangingswaarde van het
verzekerd toestel en de helft van de
aankoopwaarde
van
verzekerde
accessoires

Wat is niet verzekerd?





Het toestel dat niet bij Econocom is gekocht
Storing (« panne ») van het toestel
Verlies van het toestel

Zijn er dekkingsbeperkingen?
BELANGRIJKSTE UITSLUITINGEN:

!
!
!
!
!

Opzettelijke fout van de verzekerde

!

Schade aan het verzekerd toestel als gevolg van de
nalatigheid van de verzekerde

!

Niet intrinsiek
Accessoires

Schade ten gevolge van een panne
Slijtage of vuilmaken van het verzekerd toestel
Krassen, schilfers, barsten
Schade als gevolg van een wijziging van de
oorspronkelijke kenmerken van het verzekerd
toestel

aan

toestel

verbonden

BELANGRIJKSTE BEPERKINGEN:

!

Dekking voor de helft van de aankoopwaarde in geval
van schade, oxidatie of diefstal van verzekerde
accessoires

Waar ben ik gedekt?

✓ U bent gedekt in de Benelux.
Wat zijn mijn verplichtingen?
Op straffe van nietigheid, niet-dekking of opzegging van het verzekeringscontract, moet u:
Bij de aansluiting bij het contract:

het

De verzekeringsbijdrage betalen, waarvan het bedrag op het aansluitingscertificaat vermeld staat.
Bij een schadegeval:
-

Elk schadegeval aangeven conform de voorwaarden en binnen de termijnen die in het contract zijn vastgelegd, met
vermelding van de omstandigheden waarin het schadegeval plaatsvond.
In geval van schade: het toestel opsturen naar het herstelcentrum na het uitvoeren van de nodige back-up
maatregelen en het uitschakelen van bepaalde functies zoals omschreven in het contract,
In geval van diefstal: klacht neerleggen bij de bevoegde politieautoriteiten, een kopie van de klacht inzake diefstal
overleggen en onverwijld contact opnemen met de telecomoperator om de simkaart of USIM in kwestie te
blokkeren.

Wanneer en hoe betaal ik?
De verzekeringsbijdrage is eenmalig betaalbaar onmiddellijk bij aansluiting.
Wanneer begint en eindigt de dekking?
De dekkingen treden in werking op de datum vermeldt in het aansluitingscertificaat en lopen voor de vermelde duurtijd, waarna
ze van rechtswege aflopen zonder dat opzeg noodzakelijk is.

