DEKKINGSTABEL

Met deze tabel kunt u bekijken welke dekkingen inbegrepen zijn in
de verschillende modaliteiten van LIBERTYQUALITY WONING.
basic bescherming

Grupo Liberty Mutual is een van de grootste
Verzekeringsmaatschappijen en aanbieders
van Financiële Diensten ter wereld.
De groep werd opgericht in 1912 en
verzekert al 100 jaar het heden en
de toekomst van duizenden personen op
de vijf continenten.
Ervaring, betrouwbaarheid, middelen,
toewijding... Bij Grupo Liberty doen wij
al heel lang alles wat binnen onze
macht ligt om onze klanten zorgelozer
te laten leven.

plus bescherming

premium bescherming

LIBERTYQUALITY WONING

HET IS JOUW HUIS

EN DAAROM KIES
JE ZELF HOE JE
DAT WIL BESCHERMEN

Brand, ontploffing en blikseminslag
Waterschade
Extensieve risico’s: Risico’s door natuurverschijnselen,
overstromingen, handelingen uit vandalisme
Breuk van spiegelruiten, spiegels, glas en ramen
Diefstal en overval: Diefstal, schade door diefstal en overval
(binnen in de woning)
Diverse kosten: Hulp van brandweer en reddingsacties,
blussen, sloop en puinruimen
Door elektriciteit veroorzaakte schade
Wettelijke aansprakelijkheid/borgtocht
Ondersteuning thuis/noodgevallen/bricolage
Rechtsbijstand in familiezaken, schadeclaims

premium bescherming

Uitbreiding diefstal, overval en ontvreemding:
Waardevolle voorwerpen: Waardevolle voorwerpen met een
stukwaarde van minder dan 2.000 €
Uitbreiding breuk:
Methacrylaat meubelen, glaskeramische kookplaten en
glazen van huishoudelijke apparaten
Esthetische restauratie van de Opstal/Inboedel
Herstel van tuinen

www.libertyseguros.es

plus bescherming

Herbeplanten bomen/tuin
Gekoelde zaken
Tuinmeubelen

Voor meer informatie:

Totaal incidentele risico’s voor Opstal/Inboedel

Optioneel

Optioneel

Verplichte wettelijke aansprakelijkheid van de jager

Optioneel

Optioneel

Wettelijke aansprakelijkheid voor honden van
gevaarlijke rassen

Optioneel

Optioneel

Voertuigen in de garage

Optioneel

Optioneel

Uitbreiding waardevolle voorwerpen

Optioneel

Optioneel

Persoonlijke ongevallen in huis

Optioneel

Optioneel

Alle risico buitenshuis: Gespecificeerde /niet
gespecificeerde zaken
Buitensporig waterverbruik
Totale vernietiging van het gebouw
LH30QHO 01/12

Onvoorzien lekken van vloeistoffen anders dan water

Optioneel

basic bescherming

LIBERTYQUALITY WONING

EEN VERZEKERING

DIE NET ZO PERSOONLIJK IS ALS

JE EIGEN HUIS

Als we ons ergens veilig voelen is dat in ons eigen
huis. Daarom vinden we bij Liberty Seguros dat jij
degene moet zijn die beslist hoe je dat wilt
beschermen.
LIBERTYQUALITY WONING biedt je de
breedste keuze aan dekkingen die je kunt
personaliseren en aanvullen met talrijke opties.
Omdat niemand beter weet dan jij wat je woning
nodig heeft, kun je de dekkingen bovendien
afsluiten in een van de drie verschillende
modaliteiten naar keuze:
basic bescherming
plus bescherming
premium bescherming

Als je al klant van Liberty Verzekeringen bent,
kun je die afsluiten voor een speciale prijs die
wij de hele levensduur van de polis
onveranderd laten.

En je kunt uiteraard altijd terecht bij je eigen
verzekeringsadviseur die je kan helpen bij alles
wat je nodig hebt.

EEN VERZEKERING

DIE JE MEER

DIENSTEN BIEDT

Omdat dagelijkse hulp ook bijdraagt aan het gevoel
van veiligheid, biedt LIBERTYQUALITY WONING nu
twee nieuwe extra diensten waarvan je gratis gebruik
kunt maken.

EEN VERZEKERING

WAARBIJ JE JE EIGEN

BESLISSINGEN KUNT
NEMEN
Met LIBERTYQUALITY WONING besluit jij alleen welke
bescherming je wilt: de drie modaliteiten omvatten de
belangrijkste dekkingen die je nodig hebt; vanaf de
eenvoudigste tot de compleetste.

Nieuwe Bricolage-dienst
Voor alle kleine verbeteringen en reparaties die in je
woning moeten worden uitgevoerd bieden wij je een
bricolage-dienst waarvan je kosteloos een keer per
jaar gebruik kunt maken. Deze dienst omvat:
Gratis verplaatsing van de vakman tot aan
je woning.
Loonkosten tot maximaal 3 uur.
Je kunt deze dienst gebruiken voor het plaatsen van
badkamer- en keukenaccessoires, het vervangen
van kranen, monteren van meubelsets, installeren
van gordijnen en vele andere klussen, met een
aanzienlijke tijd- en geldbesparing.

Nieuwe dienst IT-ondersteuning
LIBERTYQUALITY WONING biedt een
technologische hulpdienst per telefoon of online
chat, die je helpt met incidenten die betrekking
hebben op computers, mediaspelers en
navigatiesystemen.
Het installeren en de-installeren van applicaties.
Configuratie van besturingssystemen,
hardwarevereisten, etc.
Inbegrepen zijn, indien nodig, ook de kosten voor
het verplaatsen en het eerste arbeidsuur van de
vakman ter plekke.

basic bescherming
Beschermt je woning met de belangrijkste
basisdekkingen, plus een aanvullende bescherming
voor verhuurders.
Brand.
Weersomstandigheden.
Schade door breuk van waterleidingen.
Wettelijke aansprakelijkheid.
Dienstverlening thuis.
IT-ondersteuning.
Rechtsbijstand.
Bricolage-dienst.
Als je verhuurder bent kun je eveneens de
Garanties ter Bescherming van de Verhuurder
afsluiten, voor het reclameren van door de
huurder veroorzaakte schade en het niet
betalen van de huur.

plus bescherming
Een stap verder in de bescherming van je woning: alle
dekkingen van de basic bescherming, met extra dekkingen,
zodat je je zowel binnen- als buitenshuis nog veiliger voelt.
Esthetische schade, zowel in de opstal als
inboedel tot 3.000 euro.
Breuk van methacrylaat meubelen.
Breuk van glazen, glaskeramische kookplaten en
glazen van huishoudelijke apparaten.
Gekoelde zaken.
Herstel van tuinen en tuinmeubelen.
Beroving op straat.

premium bescherming
Degenen die zich 100% onbezorgd willen voelen,
hebben met premium bescherming alle mogelijkheden
gedekt, aangezien deze naast alle bovengenoemde
dekkingen, de volgende omvat:
Buitensporig waterverbruik door breuk van
waterleidingen.
Breuk van glazen van zonnepanelen.
Gehele vernietiging van het gebouw.
Onvoorzien lekken van vloeistoffen anders dan water.

Optionele garanties
De modaliteiten plus en premium kunnen
gepersonaliseerd worden met deze optionele
dekkingen:
Alle incidentele risico’s thuis.
Uitbreiding waardevolle voorwerpen.
Opname, binnen de Wettelijke
aansprakelijkheid, van gevaarlijke dieren.
Alle risico buitenshuis: gespecificeerde /
niet gespecificeerde zaken.

