OHRA Schadeverzekering

Verschillenoverzicht
OHRA
Kostbaarhedenverzekering

OHRA Inboedelverzekering

OHRA Reisverzekering

Basis- en All Risk dekking

Dekking Buiten het huis

Extra dekking. Af te sluiten als
onderdeel van de OHRA
Inboedelverzekering.

Aparte verzekering. Af te sluiten in
combinatie met de OHRA
Inboedelverzekering.

Wat kun je verzekeren?

Alle voorwerpen die niet vast zitten
aan je huis, zoals je tafel, kast en
televisie

Spullen die je mee naar buiten neemt

Specifieke kostbare bezittingen,
zoals sieraden, muziekinstrumenten,
foto- en filmapparatuur en kunst en
antiek

Reisbagage

Waar ben je verzekerd?

De spullen in je woning in
Nederland

De spullen buiten je woning in
Nederland

Werelddekking voor lijfsieraden,
camera’s en instrumenten. Kunst
en antiek zijn alleen verzekerd in je
woning en onderweg van of naar
een restaurateur.

•

Per object geef je de waarde op

Je hebt de keuze uit de volgende
verzekerde bedragen voor
reisbagage per persoon per reis:
•
€ 1.250,•
€ 2.500,•
€ 5.000,Voor een aantal spullen geldt een
lager maximum bedrag.
Bijvoorbeeld smartphones, brillen
en sportuitrusting. Bekijk de polisvoorwaarden voor een volledig
overzicht.

Vaste onderdelen van de OHRA
Inboedelverzekering

Voor welk bedrag ben je
verzekerd?

•
•

Er geldt waardegarantie. Hiermee
is niet een bepaald bedrag maar
je hele inboedel volledig verzekerd.
Voor audiovisuele en
computerapparatuur, sieraden,
kunst en antiek, instrumenten en
bijzondere verzamelingen geldt
bij diefstal en vandalisme een
maximum verzekerd bedrag.
Dit bedrag staat vermeld op je
polisblad.

Kijk voor meer informatie op www.ohra.nl
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Maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.
Voor een aantal spullen geldt een
lager maximum bedrag. Bijvoorbeeld
smartphones, brillen en sportuitrusting.
Bekijk de polisvoorwaarden voor een
volledig overzicht.

•
•

In Nederland: op vakantie bij
minimaal één nacht weg
In het buitenland: op
vakantie en bij een dag weg
naar het buitenland
Voor zowel de kortlopendeals de doorlopende
reisverzekering heb je de
keuze uit Europa- en werelddekking

OHRA
Kostbaarhedenverzekering

OHRA Inboedelverzekering
Basis- en All Risk dekking

Dekking buiten het huis

Extra dekking. Af te sluiten als
onderdeel van de OHRA
Inboedelverzekering.

Aparte verzekering. Af te sluiten in
combinatie met de OHRA
Inboedelverzekering.

Schade aan je inboedel door onder
andere brand, storm, bliksem, lekkage
en diefstal.

Alles waardoor je spullen
beschadigd worden. Ook
diefstal en verlies zijn verzekerd.
In een aantal situaties is er geen
dekking. Bekijk de uitsluitingen in de
polisvoorwaarden.

Alles waardoor je spullen beschadigd
worden. Ook diefstal en verlies zijn
verzekerd. In een aantal situaties is
er geen dekking. Bekijk de uitsluitingen in de polisvoorwaarden.

Alles waardoor je spullen
beschadigd worden. Ook diefstal
en verlies zijn verzekerd. In een
aantal situaties is er geen
dekking. Bekijk de uitsluitingen in
de polisvoorwaarden.

Vaste onderdelen van de OHRA
Inboedelverzekering

Voor wat voor schades
ben je verzekerd?

OHRA Reisverzekering

Met de All Risk dekking ben je ook
verzekerd als je óf een van je
gezinsleden per ongeluk zelf schade
veroorzaakt aan je spullen. In een
aantal situaties is er geen dekking.
Bekijk de uitsluitingen in de
polisvoorwaarden.

Hoe wordt je uitkering na
schade bepaald?

In de meeste gevallen krijg je de
nieuwwaarde* vergoed of als herstel
mogelijk is de reparatiekosten. In
sommige gevallen krijg je de
dagwaarde* vergoed. Bekijk hiervoor
de polisvoorwaarden.

In de meeste gevallen krijg je de
nieuwwaarde* vergoed of als herstel
mogelijk is de reparatiekosten. In
sommige gevallen krijg je de
dagwaarde* vergoed. Bekijk hiervoor
de polisvoorwaarden.

De uitkering is afhankelijk van het
soort object.
Voorbeeld: bij audioapparatuur
wordt in de meeste gevallen de nieuwwaarde* vergoed. Bij kunst
en antiek wordt gekeken naar de
taxatiewaarde* of de
zeldzaamheidswaarde*.
Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden.

Voor bagage die minder dan één
jaar oud is krijg je de nieuwwaarde
vergoed*. Bij bagage ouder dan
één jaar krijg je de dagwaarde*
vergoed. Dit vind je terug in de
polisvoorwaarden.

Standaard eigen risico

€ 150,-

€ 50,-

Geen

€ 70,-

Bekijk voor een uitgebreid dekkingsoverzicht de polisvoorwaarden van de inboedel-, kostbaarheden- of reisverzekering.
* Bekijk hieronder de uitleg van de begrippen:
•
Nieuwwaarde: het bedrag waarvoor je de spullen nieuw kunt kopen.
•
Dagwaarde: de waarde die je bezit heeft als je het nu zou verkopen.
•
Zeldzaamheidswaarde: de huidige waarde die deskundigen op basis van zeldzaamheid aan kunstvoorwerpen, antiek en bijzondere verzamelingen toekennen.
•
Taxatiewaarde: de waarde die een beëdigd taxateur aan het voorwerp heeft toegekend en die in een taxatierapport is vastgelegd. De taxatie is zes jaar geldig.
OHRA rekent vanaf de datum waarop het rapport is gemaakt.

Kijk voor meer informatie op www.ohra.nl
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