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B`COVER

Home
Mede-eigenaar

Totale zekerheid voor uw persoonlijke
bezittingen en verfraaiingen!

B’COVER is dé specialist in het verzekeren van alle risico’s
die eigen zijn aan kantoor- en appartementsgebouwen in
mede-eigendom. We werken innovatieve oplossingen uit
die de eigenaar, syndicus, VME en huurder totale zekerheid
bieden. Zoals onze polis B’COVER Home, de oplossing voor
het verzekeren van uw inboedel.

voor alle zekerheid

Geniet als mede-eigenaar
van de beste voorwaarden
van de verzekeringsmarkt

Uw voordelen

U bent mede-eigenaar van
een gebouw dat verzekerd is
bij B'COVER Building Insurance.
Uw appartement is daardoor
verzekerd tegen de meest
ruime waarborgen van de
Belgische markt. De klassieke
dekking tegen brand, storm,
waterschade en glasbreuk
wordt uitgebreid met een unieke
Alle Risico-dekking.

ˣˣ Gratis dekking voor alle verfraaiingen die u aangebracht heeft in uw
appartement wanneer het verzekerd kapitaal van het hoofdcontract
B’COVER Building op basis van een taxatie bepaald is.
ˣˣ De ruimste waarborgen van de Belgische verzekeringsmarkt aan
uiterst voordelige tarieven.
ˣˣ Geen vrijstelling wanneer uw schade samenvalt met schade aan
het gebouw.
ˣˣ Snelle en eenvoudige dienstverlening zonder papieren documenten:
uw contract en betalingsverzoeken bezorgen we u per e-mail.

De hieronder vermelde tarieven zijn inclusief taksen en kosten!
Verfraaiingen

Brand en aanverwante risico’s

0,76 ‰

Inhoud

Brand en aanverwante risico’s

0,93 ‰

Diefstal inhoud

Regelmatig bewoond (1)

1,08 ‰ (3) of 0,83 ‰(4)

Niet regelmatig bewoond (2)

1,82 ‰ (3) of 1,39 ‰ (4)

(1) Maximum 90 nachten per jaar niet bewoond
(2) Meer dan 90 nachten per jaar niet bewoond
(3) Zonder inbraakbeveiliging (geen gepantserde
voordeur of geen erkend alarmsysteem)
(4) Met inbraakbeveiliging (gepantserde voordeur
en/of erkend alarmsysteem)

Bijvoorbeeld
U heeft in uw appartement (regelmatig bewoond, zonder inbraakbeveiliging) verfraaiingswerken laten uitvoeren voor een bedrag
van € 25.000 (afwerking keuken boven standaard voorziene budget in het lastenboek, inbouwkasten …). Daarnaast wenst u uw
inhoud ter waarde van € 60.000 te verzekeren tegen brand en aanverwante risico’s, uitgebreid met een dekking tegen diefstal.
Verfraaiingen

Brand en aanverwante risico’s

0,76 ‰

€ 25.000 x 0,76/1000 = € 19*

Inhoud

Brand en aanverwante risico’s

0,93 ‰

€ 60.000 x 0,93/1000 = € 55,80

Diefstal inhoud

Regelmatig bewoond, niet beveiligd

1,08 ‰

€ 60.000 x 1,08/1000 = € 64,80

Totale jaarlijkse premie inclusief taksen en kosten: € 139,60 of € 120,60*
*Uw verfraaiingen zijn gratis verzekerd indien het verzekerd kapitaal van de blokpolis op basis van een taxatie bepaald werd.
Gelieve te noteren dat er een minimumpremie van toepassing is (± 48 euro inclusief taksen en kosten op 1 januari 2019).
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